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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

У школској 2017/18. години школа је почела са радом према усвојеном календару за средње 

школе са седиштем на територији Војводине, извршила упис ученика на основу законских 

прописа и о томе поседује званичну документацију. Настава је почела 01. септембра са радом у 

две смене, преподневна смена са почетком у 7:15 часова, а послеподневна у 13:05 часова.  

Извештај о раду школе сачињен је на основу праћења Школског програма, Развојног плана 

школе, Годишњег плана образовно-васпитног рада и других активности, извештаја тимова, 

анализе рада стручних органа, извештаја предметних наставника и стручних већа као и на основу 

оцена и судова изречених на седницама Наставничког већа, извештаја саветника школске управе 

Нови Сад, педагошко-инструктивног рада од стране директора и стручних сарадника. 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 

Затворен простор 

Намена простора м2    бр. 

1. Наставне просторије 
     учионице опште намене 

     кабинети 

    лабораторије 

     радионице 

     фискултурна сала, стакленик 1 

1.710,00 

775,00 

470,00 

310,00 

2500,00 

21 

9 

4 

3 

1 

2. Остали простор за васпитно-образовни рад 
     Библиотека, медиотека 

     просторија за пријем родитеља 

193,00 

                    24,00 

            2 

            1 

 3. Простор за службе 
     зборница 

     канцеларије 

     просторије радника за одржавање 

     стан домара 

205,00 

150,00 

33,00 

61,00 

1 

6 

1 

1 

Укупно 8530,00 50 

Отворен простор 

 

Двориште 5.100,00 1 

Расадник                    500,00 1 

 

    3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  
 

Педагошким радом школе руководи директор школе. Програмске задатке активно је 

реализовао комплетан наставнички колектив, непосредно кроз наставу и ваннаставне активности. 

У оквиру педагошко-психолошке службе радиo је један педагог школе. Настава је организована у 

две смене, а ученици су били распоређени у 24 одељења. 
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3.1. Структура запослених у школи 

 

Ред 

бр. 
ОПИС - ИЗВРШИЛАЦ Укупно VII VI V IV III II I 

1. директор школе 1 1       

2. помоћник  директора 0 0       

3. педагог  1 1       

4. наставници        48,38 48,38       

5.  библиотекар 1 1       

6. организатор практичне наставе 1 1       

7. помоћни наставници 2    2    

8. администрација         

 а) секретар 1 1       

 б) шеф рачуноводства 1 1       

 в) администр.радник 1,56    1,56    

 г) књиговођа-благајник 0    0    

9.  техничка служба 3,50    3,50    

 10.  помоћна служба 14,77       14,77 

 УКУПНО : 76,21 54,38   7,06   14,77 

 

3.2.  Преглед броја ученика и одељења по образовним профилима и одељенска         

старешинствa 

 

Р
ед

. 
б
р

. 

O
д

ељ
ењ

е 

Образовни профил 

Б
р

.у
ч

ен
и

к

а
 Одељенски 

старешина 

1. Х21 Техничар за заштиту животне средине 23 Наташа Лончаревић 

2. Х31 Техничар за заштиту животне средине 23 Mаријана Артуков 

3. Х32 Техничар за индустр.- фармац. технологију 18 Гордана Станишић 

4. Х41 Техничар за заштиту животне средине 18 Зорица Лукић 

5. Х42 Техничар за индустр.- фармац. технологију 19 Снежана Стојковић 

6. П11 Прехрамбени техничар 22 Милана Лукић 

 7. П12 Месар 13 Татјана Симеуновић 

 8. П13 Пољопривредни техничар 22 Данијела Милићевић 

9. П21 Прехрамбени техничар 15 Биљана Ковачевић 

10. П22 Месар 9 Сања Владисављевић 

11. П41 Прехрамбени техничар 12 Жељка Малбашић 

12. Ц12 Шумарски техничар 28 Даница Ковачевић 

13. Ц22 Шумарски техничар 16 Ана Атанацковић 

14. Ц23 Техничар за ловство и рибарство- оглед 11 Татјана Пашић 

15. Ц32 Шумарски техничар 9 Миленко Вејновић 

16. Ц33 Техничар за ловство и рибарство- оглед 14 Горан Симић 
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17. Ц41 Техничар за пејзажну архитектуру 13 Јелена Миленковић 

18. Ц42 Шумарски техничар 12 Драгана Костић 

19. Ц43 Техничар за ловство и рибарство-оглед 8 Стана Миљевић 

20. Д11 Оператер за израду намештаја 12 Цвија Николић 

21. Д12 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

24  

Биљана Теодосић 

22. Д22 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

26 Никола Пепелчевић 

23. Д32 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера- оглед 

23 Биљана Девић 

 

24. 

 

Д42 
 

Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера - оглед 

21  

Јелена Станковић 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

4.1. Рад педагошког колегијума 

 

У протеклој школској години педагошки колегијум састајао се једном месечно и бавио се 

следећим питањима:  

 осигурање и унапређење квалитета образовно- васпитног рада 

 остваривање програма образовања и васпитања, Развојног плана школе и Школског програма 

 предлог и реализација акционог плана унапређења образовно-васпитног рада школе  

 остваривање циљева и стандарда постигнућа 

 вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника 

 анализа реализованих угледних и огледних часова 

 реализација акционог плана личног професионалног развоја 

 план и реализација интерног стручног усавршавања 

 праћење и анализирање резултата рада ученика 

 мере за јединствен и усклађен рад са ученицима и колегама у процесу образовања и васпитања 

 план уписа за наредну школску годину и маркетинг школе 

 формирање тимова 

 систематизација радних места, подела предмета на наставнике, нови наставни планови 

 решавање других стручних питања образовно- васпитног рада школе. 

 

Детаљнији извештај је у записнику који је редовно вођен. 
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4.2. Рад Наставничког већа 

 

Рад Наставничког већа у току протекле школске године одвијао се путем заједничких седница, 

а сваку је директор школе припремио ПП презентацијом на видео биму. Извршено је планирање 

и програмирање образовно-васпитног рада, стручног усавршавања, вршене су анализе успеха и 

владања ученика, анализе реализације ваннаставних активности, допунске наставе, припремне 

наставе и др. Реализовано је 19 седница са следећом проблематиком:  

 разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада у школској 2016/17.  години 

 разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину и његово усвајање 

 усвајање распореда часова за школску 2017/18. годину 

 анализа реализације уписа ученика у 1. разред за школску 2017/18. годину 

 план уписа ученика за први разред за школску 2018/19. годину 

 подела предмета на наставнике 

 маркетинг школе, извештај о посетама основним школама 

 формирање тимова у шклоли и рад тимова  

 анализа постигнућа и изостанака ученика на крају класификационих периода и на крају школске 

године 

 ажурирање података у „Доситеју“ 

 усвајање Пословника о раду Наставничког већа 

 календар рада за јун/јул и август месец 2018. године 

 формирање одељенских већа и подела предмета на наставнике 

 поштовање кућног реда и понашање у школи 

 примена новог Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем 

образовању и васпитању и релевантних правилника као и Правилника о оцењивању ученика 

 заштита ученика од насиља- упознавање и разматрање протокола за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, формирање тима за заштиту ученика од насиља  

 упознавање са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези забране 

насиља, злостављања и занемаривања 

 превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају када се насиље 

деси 

 вршњачко насиље 

 избор чланова Наставничког већа за чланове Школског одбора 

 организација наставе  

 безбедност ученика у школи 

 Закон о спречавању насиља у породици 

 обука запослених у образовању за примену општих стандарда у делу општеобразовних предмета 

 упуство о примени Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце 

односно ученика у установи, као и начину и поступку процене ризика на радном месту 

 договор о сарадњи породице и школе 

 вођење и праћење педагошке документације 

 дежурства професора и ученика 

 електронски дневник 

 психолошке кризне интервенције у школи 

 извештај о посетама часовима, реализација угледног/огледног часа 
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 прослава школске славе, дан Светог Саве 

 прослава Дана школе- Дана планете земље 

 разматрање молби и приговора, како редовних тако и ванредних ученика и њихових родитеља 

 учешће на такмичењима 

 самовредновање рада школе  

 похвале, награде и васпитно-дисциплинске мере 

 анализа реализације допунске наставе из предмета са већим бројем недовољних оцена 

 мере за побољшање успеха и смањење изостанака ученика 

 верификација испита ванредних ученика 

 календар рада за наредну школску годину 2017/18. 

 анализе интерних семинара 

 израда личног акционог плана, плана стручног усавршавања запослених 

 извештај о инспекцијском прегледу школе од стране инспектора из Сремске Митровице 

(редован, ванредни и контролни)  

 посебан акценат стављен на предлог мера за отклањање недостатака и унапређивање рада школе 

 основна обука и провера знања из заштите од пожара 

 извештај о стручном усавршавању запослених- посећени семинари, конференције 

 утврђивање тема за матурске испите и радних задатака за огледна одељења 

 формирање тима за избор ђака генерације 

 договор око прославе матурске вечери 

 структура “родитељског динара”  

 успех ученика на поправном испиту у јунском и августовском року 

 екскурзија колектива школе 

 формирање комисија за упис и упис ученика у први разред 

 извештаји о реализацији личног акционог плана 

 предлози одељенских старешинства за наредну годину 2018-2019.  

 подела предмета на наставнике 

 дуално образовање 

 евалуација наставничког већа 

 ваннаставне активности 

 програм за ванредне кандидате 

 допунска и припремна настава 

 разматрање текуће проблематике из надлежности Наставничког већа. 

 

За протеклу школску годину се може констатовати да је Наставничко веће изузетно добро, 

савесно и одговорно реализовало планиране садржаје и задатке (што се може видети у 

записницима). 

 

4.3. Рад Одељењских већа 

 

У току протекле школске године одржано је просечно 6 до 10 седница одељенских већа. 

Садржаји око којих је расправљано били су: 

 израда и усвајање годишњег плана рада одељенских већа 

 усвајање плана рада одељењског старешине и одељењске заједнице 
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 активности на стварању здравог језгра одељења 

 организација рада слободних активности, допунске и припремне наставе 

 мере за побољшање квалитета наставе и услова рада 

 план извођења писмених задатака и контролних вежби као и реализација матурског испита у 

огледним одељењима 

 план извођења угледних и огледних часова 

 план и реализација интерног стручног усавршавања 

 анализа реализације наставних садржаја, редовне наставе, изборне наставе, факултативне 

наставе, допунског рада и слободних активности 

 анализа успеха ученика, похвале, награде и васпитно-дисциплинске мере 

 истраживање узрока неуспеха ученика у савладавању наставног градива 

 рад са ученицима који показују блаже облике проблемског понашања 

 анализа реализације практичног рада и вежби 

 анализа блок наставе 

 уједначавање критеријума оцењивања 

 могућности и план реализације екскурзија ученика 

 учешће у културним активностима у школи и у граду    

 

 

4.4. Рад стручних већа за области предмета  

 

4.4.1. Извештај о раду стручног већа професора српског језика, страног језика, ликовне и 

музичке уметности 

 

 

Стручно веће је у протеклој школској години одржало 15 састанака на којима је разматрана 

следећа проблематика: 

 извршена подела предмета на наставнике, припремање кабинета српског језика и књижевности и 

страних језика за почетак школске године 

 спроведена је акција -динар за књигу- где су прикупљена средства од ученика за куповину  књига 

за школску библиотеку 

 организована свечаност поводом школске славе Светог Саве. Учествовали су ученици свих 

струка.. 

 разматрана проблематика доласка ученика на допунску и припремну наставу, закључак је да је 

већини ученика који су похађали допунску и припремну наставу, она и користила, али број 

ученика није био задовољавајући 

 извршена подела задужења професора за матурски испит, разматрана и проблематика 

усаглашавања критеријума оцењивања матурских радова 

 активности на маркетингу школе, организоване су активности на градском тргу и у школи 

поводом обележавања Дана планете Земље и Дана школе 

 рад драмске секције и учешће на такмичењу  

 активно учествовање у маркетингу школе и ажурирању сајта 

 анализа постигнућа ученика на крају класификационих периода 

 вођење Летописа 
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Детаљан извештај приказан је у табели: 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

- организација рада секције за српски језик, 

енглески језик, новинарске секције, драмске секције 

 

- усвајање плана рада стручног већа 

 

- израда распореда писмених провера за прво 

полугодиште 

- допуна плана 

- учешће у раду Школског одбора током целе 

године (Б. Девић и Ј. Станковић) 

- вођење Летописа 

- Обука за практично писање пројеката 

-Наставници српског језика 

-наставници енглеског језика 

-наставник филозофије 

 

 

 

 

-сви чланови Већа 

 

 

 

 

-Татјана Симеуновић 

- Биљана Девић 

О
к
то

б
ар

 

-допунска настава 

 

 -праћење постигнућа ученика 

 

-писање и анализа педагошких профила ученика 

 

- оплемењивање простора (учионице, кабинети, 

ходници) практичним радовима ученика – панои, 

литерарни радови, ликовни радови 

-Писање текстова за школски сајт  

 

- Аудиција за чланове драмске секције и провера 

способности за различите улоге, ради подела улога 

за представу. 

 

-сви чланови Већа 

 

 

 

-наставница ликовне културе 

 

-Татјана Симеуновић, 

Данијела Милићевић 

 

-Татјана Симеуновић 

Н
о

в
ем

б
ар

 

- припремање Светосавске приредбе 

 

- унапређивање компетенција наставника за помоћ 

и подршку ученицима у избору занимања 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

-праћење напретка плана личног усавршавања 

 

-допуна плана 

 

 

 

- Татјана Симеуновић 

 

 

 

 

-чланови већа 
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Д
ец

ем
б

ар
 

- Припремање Светосавке приредбе 

 

- Допунска настава 

 

 -Праћење постигнућа ученика 

 

- анализа педагошких профила ученика 

 

- праћење реализације планираних активности 

-Писање програма и одабир текстова погодних за 

приредбу  при подели новогодишњих пакетића за 

децу наших радника 

-Татјана Симеуновић 

 

 

 

-чланови Већа 

 

 

 

 

-Татјана Симеуновић 

 

Ја
н

у
ар

 

- Припремање и реализација Светосавке приредбе 

 

- учешће у активностима везаним за маркетинг 

 

-рад на креирању сајта школе 

 

- организација и реализација школских изложби  

ликовних радова ученика 

 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

-Додатна настава за ученике који учествују на 

такмичењу „Књижевна олимпијада“ 

 

 

- организација матурског испита, допунских и 

ванредних испита 

 

- Татјана Симеуновић 

 

 

- Данијела Милићевић, 

Татјана Симеуновић 

 

 

-Весна Лемајић 

 

 

-чланови Већа 

 

-Биљана Девић, 

Данијела Милићевић, 

Татјана Симеуновић, 

Цвија Николић 

- чланови Већа 
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Ф
еб

р
у

ар
 

- припрема ученика за школско такмичење 

„Књижевна олимпијада“; 

- израда теста за IV разред за „Књижевну 

олимпијаду“; 

- припрема рецитатора за Општинску смотру 

рецитатора; 

- наставак рада на представи „Променити време“, 

адаптација за Смотру драмског стваралаштва 

општине; 

 Организација школског такмичења из српског 

језика 

 

- припреме за презентацију школе на Градском тргу 

на Дан планете Земље и Дан школе 

 

- учешће наставника српског језика на 59. 

Републичком семинару 

-припрема новог издања школског часописа 

 

-учешће у активностима везаним за маркетинг и рад 

на креирању сајта школе 

 

- праћење реализације планираних активности 

- Данијела Милићевић; 

Татјана Симеуновић;  

 

- Татјана Симеуновић 

 

- Татјана Симеуновић 

 

 

-наставници српског језика  

 

 

 

 

-чланови Већа 

 

 

 

- Јелена Станковић 

 

-Данијела Милићевић , 

Татјана Симеуновић 

 

-чланови Већа 

М
ар

т 

- Припремање приредбе за Дан школе 

 

-Допунска настава 

 

 -Праћење постигнућа ученика 

 

 

 

- учешће у активностима везаним за маркетинг и 

рад на ажурирању сајта школе 

 

 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

-припреме за квиз знања „Волим енглески језик“ 

 

 

 

-Татјана Симеуновић, 

Бранислав Веселиновић, 

Данијела Милићевић 

 

 

 

 

 

- Татјана Симеуновић, 

Данијела Милићевић 

 

 

 

-сви чланови Већа 

 

- Јелена Станковић, 

Ана Атанацковић 
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А
п

р
и

л
 

-Припремање и реализација приредбе за Дан школе 

 

  

 

- учешће у активностима везаним за маркетинг и 

рад на ажурирању сајта школе 

 

- организација квиз знања из области енглеског 

језика 

- припрема новог издања школског часописа 

- организација допунских и ванредних испита 

-Татјана Симеуновић, 

Бранислав Веселиновић, 

Данијела Милићевић 

 

 

- чланови Већа 

 

 

- Ана Атанацковић 

 

- Јелена Станковић 

- чланови Већа 

 

 

М
ај

 

- посета Сајму пољопривреде са ученицима  

одељења П13 

 

- припремна настава за матуранте 

 

- припрема новог издања школског часописа 

- Данијела Милићевић 

 

- чланови Већа 

 

-Јелена Станковић 

 

Ју
н

 

- организација матурског испита, поправних, 

разредних, допунских и ванредних испита 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

- чланови Већа  

Ју
л
 

- подела предмета на наставнике 

- писање извештаја о раду већа, реализацији 

акционог плана, стручног усавршавања, рада 

секције и реализованих ваннаставних активности и 

усвајање извештаја о раду већа 

- чланови Већа 

А
в
гу

ст
 

- израда годишњих и месечних планова за наставне 

предмете 

- писање плана рада већа,  личног акционог плана, 

стручног усавршавања, рада секције и плана 

ваннаставних активности 

- организација матурског испита, поправних, 

разредних, допунских и ванредних испита 

- анализа постигнућа ученика на крају школске 

године  

 

- чланови Већа 

 

                                         

                                            Председник стручног већа: 

                                                                                           Јелена Станковић, професор 
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4.4.2. Извештај о раду стручног већа професора прехрамбене струке 

 

 Почетком школске године стручно веће је усвојило план рада за школску 2017/18. годину, дат 

је предлог набавке потребних наставних средстава. Такође, дат је предлог плана уписа за 

школску 2018/19. годину, остварена је сарадња са Сремском привредном комором и Привредном 

комором Србије где смо се информисали о дуалном образовању и укључили у могућност 

реализације истог у оквиру профила из подручја рада прераде хране. Потписани су уговори о 

сарадњи са социјалним партнерима о условима за реализацију практичне  и блок наставе. 

План и програм постављен на почетку школске године реализован је како је и предвиђено.  

 разматрана је и проблематика усаглашавања критеријума оцењивања, као и унапређење 

образовно-васпитног рада 

 Реализована је блок настава према утврђеном плану и програму. 

 Стручно веће је учествовало у активностма везаним за упис у нову школску годину према 

плану. 

 Стручно веће је одржавало састанке у складу са потребама и текућом проблематиком 

(одржано 15 састанака) 

 

Детаљан извештај приказан је у табели: 
                  

                                         

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

Прилагођавање наставних    садржаја у складу са  

могућностима одељења  

Формирање секције и планирање активности 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

О
к
то

б
ар

 

Присуство угледном  часу  

Активности секције у припреми материјала за 

радионице и  обележавања 16. октобра -Светског 

дана хране  

Едукативне радионице о храни у основним 

школама  

Едукативна трибина о значају познавања 

хране под покровитељством градске управе 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Учешће на семинарима и примена усвојеног знања 

Интерно усавршавање: 

-Излагање са скупа,,Образовне промене у Србији" 

--Присуство уледном  часу  

Екстерно усавршавање: 

„До функционалног знања применом метода 

интерактивне наставе“ 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Д
ец

ем
б

ар
  - Праћење напретка  ученика и вредновање   

   постигнућа  

- Праћење, подршка и  мотивација ученицима из    

  осетљивих група  

- Усаглашавање критеријума  оцењивања  на  

  основу  Стандарда компетенција образовног  

  профила 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ја
н

у
ар

 

 

- Сарадња са Заједницом подручја рада прераде   

  хране - Присуство активу школа подручја рада   

  производња и прерада хране одржаном 29.01. у  

  Хемијско-прехрамбеној школи у Београду на  

  тему: Упознавање са новинама везаним за  

  образовне профиле и полагањем матурског и  

  завршног испита 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 

 

Ф
еб

р
у

ар
 

 - Активности са ученицима на секцији у опремању   

   школског простора и припреми садржаја и  

   материјала за обележавање дана школе 

Ковачевић Биљана 

Малбашић Жељка 

 

М
ар

т 

- Учешће на семинарима и примена усвојеног 

знања  

Интерно усавршавање:  

,,Депресија код младих ,како је препознати"  

Екстерно усавршавање: 

,,Дијагностика,превенција и отклањање узрока 

школског неуспеха“ 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

Малбашић Жељка 

 

А
п

р
и

л
 

 

- Обележавање дана школе : 

Активности стручног већа у оквиру обележавања 

дана школе на тргу и у школи 

 - Интерно усавршавање: 

                 - У здравом духу  , здраво тело - 

Малбашић Жељка 

Ждеро Тијана 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
ај

 
- Обука наставника за полагање матурско испита 

 - Подршка матурантима у припреми за полагање 

матурског испита  испита  

- Мотивисање ученика на учење  

-Интерно усавршавање: 

                 ,,Значај светског дана за климу" 

- Маркетинг школе и презентовање струке по    

   основним школама 

Малбашић Жељка 

Ждеро Тијана 

Ју
н

 

- Праћење напретка  ученика и вредновање   

  постигнућа  

- Усаглашавање критеријума  оцењивања  на   

  основу  Стандарда компетенција образовног   

  профила 

- анализа постигнућа и изостанака ученика на крају 

класификациониог периода 

 

Малбашић Жељка  

Лукић Милана 

Ждеро Тијана 

 

Ју
л
 

- подела предмета на наставнике 

- писање извештаја о раду већа, реализацији 

акционог плана, стручног усавршавања, рада 

секције и реализованих ваннаставних активности и 

усвајање извештаја о раду већа 

Малбашић Жељка  

Лукић Милана 

Ждеро Тијана 

 

А
в
гу

ст
 

- израда годишњих и месечних планова за наставне 

предмете 

- писање плана рада већа,  личног акционог плана, 

стручног усавршавања, рада секције и плана 

ваннаставних активности 

- организација матурског испита, поправних, 

разредних, допунских и ванредних испита 

- анализа постигнућа ученика на крају школске 

године  

 

Малбашић Жељка  

Лукић Милана 

Ковачевић Биљана 

 

 
           Председник стручног већа 

.                                                                                                                    Жељка Малбашић, професор 
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4.4.3. Извештај о раду стручног већа професора хемијске струке 

 
Стручно веће је у току протекле школске године одржало - 12 састанка на којима су извршавани 

устаљени задаци предвиђени планом за 2017/2018. годину: подела предмета на професоре, 

писање годишњих планова за предмете, рад на плану одржавања блок наставе, стручно 

усавршавање, утврђивање вежби за ванредне кандидате, уређење и опремање лабараторија и 

кабинета, организација допунске и припремне наставе за ученике, помоћ и праћење постигнућа 

ученика из осетљивих група, праћење рада секције и рад на маркетингу школе. 

   Чланови стручног већа су учествовали у остваривању пројекта образовно-васпитног карактера 

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ с циљем подизања свести и личне одговорности за 

бригу о животној средини. Овај пројекат треба да допринесе да деца буду препозната као кључни 

чинилац промена и снага будућности у области животне средине и одрживог развоја. Професори 

Гордана Станишић и Милица Јелић су у основним школама реализовали едукативне радионице 

„Хемија и заштита животне средине“. 

   Поводом дана школе на градском тргу, наши ученици (чланови секције, „Зашита животне 

средине“) су представили изложбу својих радова под називом „Рециклажом спасимо планету“. 

Изложени предмети направљени од ПЕТ амбалаже и старе хартије на симболичан начин указују 

на потребу за рециклажом јер на тај начин смањујемо отпад. На овим манифестацијама ученике 

су пратили професори Бенковић Јадранка, Милојевић Ивана, Маријана Артуков. 

   Наш труд око реализације бројних активности у вези пројекта „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“ је дао резултат. Осим што су ученици били задовољни и пуно учили док су радили 

активности из пројекта стигло је у јуну и признање. 

   Покраински  секретаријат за образовање, прописе, управу  националне мањине-националне 

заједнице, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине доделио је нашој 

школи захвалницу за изузетне резултате и допринос у неговању еколошке свести у васпитно-

образовној установи у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2017./2018.г. 

   Кроз наведене активности у оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини „ радили 

смо и маркетинг школе. Веома смо се трудили да укажемо на важност очувања здраве животне 

средине, али ипак нам ни ове године није одобрен упис образовног профила „Техничар за 

заштиту животне средине“. 

   Ученици су у основним школама показивали велико интересовање за ово занимање као и 

претходних година, када смо уписивали велики број ђака. 

   Током школске године остварена је сарадња са више високо школских установа, института и 

фабрика. У децембру, у оквиру секције, професорке Артуков Маријана и Стојковић Снежана и су 

водиле ученике на „Фестивал науке“ у Београду. 

   Чланови стручног већа су се током године константно стручно усавршавали. 

Гордана Станишић је извела угледни час „Праћење и сузбијање загађења тла“ у одељењу Х21   

Чланови стручног већа су током године присуствовали предавањима у установи. 

Професорка Маријана Артуков је на трибини „Какву храну једемо“имала излагање. 

      Чланови стручног већа који су били на предавањима, стручним скуповима и семинарима су 

припремили и одржали излагање на дату тему на састанцима стручног већа. 

 

Детаљан извештај приказан је у табели: 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

1. Усвојен годишњи план и програм рада Стручног 

већа. 

2. Решена организационо-техничка питања 

(кабинети, лабораторије припремљени за рад.) 

3. Наставни планови предати до 15. дана у месецу 

(месечни планови) 

4. Сачињен и предат предлог уписа за наредну 

школску годину (рок померен за касније) а дато и 

образложење. 

5. Урађен план извођења блок наставе. 

6. Еко-патроле на блок-настави Х21, прикупљен 

први материјал за пројекат „За чистије и зеленије 

школе у Војводини“. 

7. Оформљени огранци секције „Заштита животне 

средине“ и то су Х21, Х31, Х32, Х41 и Х42. 

1.Стручно веће 

(сви чланови) 

2.Стручно веће 

3.Стручно веће 

 

4.Стручно веће 

 

 

 

5.Стручно веће 

6.Гордана  

Станишић 

 

7.Ивана Милојевић 

Снежана Стојковић 

 

О
к
то

б
ар

 

1.Трибина о храни: Какву храну једемо? одржана 

поводом обележавања Светског дана хране 

16.10.2017. у згради Општине. Присуствовали 

ученици и наставници. 

2.Константно мотивисање ученика за рад кроз 

сарадњу са стручним сарадницима у школи и 

одељенским старешинама.  

3.Усвојен план рада секције “Заштита животне 

средине“. Секцију води Снежана Стојковић, а у 

раду су учествовали сви чланови Стручног већа 

према задужењу односно плану и то преко 

огранака (разреда).  

 

1.Маријана Артуков 

У сарадњи са колегама из  

Прехрамбене струке. 

2.Стручно веће 

(сви члаови) 

3.Стручно веће 

(сви чланови) 

 

 

 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 

1. Анализа постигнућа и изостанка ученика у 

првом класификационом периоду. 

2. Урађен план допунске наставе. 

3. Пријављено учешће у пројекту „За чистије и 

зеленије школе у Војводини“ и подељена задужења 

за реализацију различитих активности. 

4. Излагање са посећеног стручног скупа: 

„Образовне промене у Србији –Изазови и 

перспективе“. 

5. Чланови Стручног већа присуствовали 

акредитованом семинару „До функионалног знања 

применом метода итехника у интерактивној 

настави“-18.11.2017. 

 

1.Стручно веће 

(сви чланови) 

2. Стручно веће 

(сви чланови) 

3. Стручно веће 

Маријана Артуков 

4. Гордана 

Станишић 

 

5.Г.Станишић 

Ј.Бенковић 

С.Стојковић 

М.Артуков 

И.Милојевић 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Д
ец

ем
б

ар
 

1. Анализа постигнућа и изостанака ученика на 

крају првог полугодишта. 

2. Предавање у школи  

   „Рециклажа лименки“(присуство) 

 

 

 

3. Реализована стручна посета Фестивалу науке у 

Београду. 

 

 

4.Присуство стручном скупу „Улога уџбеника у 

савременом образовању“. 

1.Стручно веће 

 

2.ученици Х21 иХ31-

секција,Гордана Станишић и 

Маријана Артуков 

3.М.Артуков С.Стојковић и 

ученици 

4.Гордана Станишић 

Ја
н

у
ар

 

1. Анализирана посећеност допунске наставе за 

ученике. 

2. Направљен план одржавања радионице „Хемија 

и заштита животне средине“ и сарадње с Основним 

школама у Ср.Митровици 

3. Одржавање трибине“Образовање о заштити 

животне средине“у згради Општине Ср. 

Митровица 

 

1.Стручно веће 

 

 

2.Г.Станишић 

 

3.М.Артуков 

М.Јелић 

 

 

 

 

Ф
еб

р
у

ар
 

1. Изведен угледни час „Праћење и сузбијање 

загађења тла“у одељењу Х21 12.02.2018. 

2. Послати дописи основним школама са 

предлогом о сарадњи. 

3. Информације о реализованим активностима у 

оквиру пројекта“За чистије и зеленије школе у 

Војводини“. 

1.Гордана Станишић 

2.Гордана 

Станишић 

3.ЧлановиСтручног 

 

М
ар

т 

1. Дат извештај и анализа одржаних радионица 

„Хемија и заштита животне средине“у основним 

школама. 

2. Присуствовали предавању у школи“Депресија 

код младих-симптоми и узроци.“ 

 

3. Посећен Сајам образовања у Новом Саду. 

 

 

 

4. Усвојен план рада ментора Гордане 

Станишић с волонтером у нашој школи Јованом 

Клепац. 

1.Гордана 

Станишић 

 

2.М.Јелић 

М.Артуков 

Г.Станишић 

Ј.Стојковић 

С.Стојковић 

И.Милојевић 

3.М.Јелић 

Ј.Бенковић 

И.Милојевић 

4.Стручно веће 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

А
п

р
и

л
 

1. Анализирана постигнућа  и изостанака ученика 

на трећем класификационом периоду. 

2. Испланирана допунска настава и помоћ 

ученицима уз осетљивих група. 

3. Испланиране активности за 22. април Дан 

Планете Земље и Дан наше школе и одржане 

активности. 

1.Стручно веће 

 

2.Стручно веће 

3. Сви чланови већа 

 

М
ај

 

1. Одржана трибина у установи поводом 

обележавања Светског дана акције за климу 

2. Комлетирана документација за учешће у 

пројекту „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“. 

3. Семинар  реализован електронски за 

општеобразовне предмете: 

Примена општих стандарда постигнућа за крај 

општег и средњег стручног образовања. 

4. Дат извештај о менторском раду са волонтером у 

нашој школи Јованом Клепац 

5. Попуњени упитници електронски –истраживање 

Министарства просвете с циљем побољшања 

подршке у васпитно-образовном процесу. 

1.С.Стојковић 

М.Артуков 

2.Маријана 

Артуков 

 

3.С.Стојковић 

М.Артуков 

 

4.Гордана 

Станишић 

 

5.Чланови Стручних већа у 

школи 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ју
н

 
1. Организовани разредни, поправни и матурски 

испити 

2. Анализа постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта. 

3. Организована допунска настава и помоћ 

ученицима из осетљивих група. 

4. Написани и предати извештаји о стручном 

усавршавању запосленог и извештаји о 

реализацији актционог плана личног 

професионалног усаврашавања за 2017/2018. 

5. Анализиран рад Стручног већа и дат критички 

осврт на протекле активности. 

6. Написан и предат извештај Стручног већа 

хемијске струке о стручном усавршавању 

2017/2018. 

7. Извештај о раду секције“Заштита животне 

средине“ 

8. Извршена прелимирна подела предмета на 

наставнике за 2017/2018. на основу одобреног 

плана уписа. 

9. Прочитана информација: Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе,управу и 

националне мањине-националне заједнице, 

Покраински секретаријат за урбанизам и заштиту 

животне средине доделио је нашој школи 

захвалницу за изузетне резултате и допринос у 

неговању еколошке свести у васпитно-образовној 

установи у оквиру Програма“За чистије и зеленије 

школе у Војводини“ 2017/2018. 

1.Стручно веће 

 

2.Стручно веће 

 

3.Стручно веће 

 

  

4.Чланови Стручног већа 

 

5.Стручнио веће 

 

6.ГорданаСтанишић 

 

 

7.СтојковићС. 

 

8.Стручно веће 

 

 

9.Руководилац 

 

 

 

 

 

 

Ју
л
 1.Извршена подела предмета на наставнике за 

школску 2017/2018. на основу уписаних одељења. 

2. Дат предлог плана рада за следећу школску 

годину 2017/2018. 

1.Стручно веће 

 

 

2.Стручно веће 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

А
в
гу

ст
 

1. Организовани разредни, поправни,матурки и 

завршни испити 

2. Анализирана  постигнућа ученика на крају 

школске године и утврђен број ученика по 

разредима. 

3. Коначна подела предмета на наставнике за 

школску 2017/2018. 

4. Размотрени, написани и предати годишњи лични 

планови стручног усавршавања за 2017/2018. и 

лични акциони планови. 

5. Сачињен акциони план стручног усавршавања 

Стручног већа хемијске струке за 2017/2018. 

6. Написан извештај о раду Стручног већа хемијске 

струке за 2017/2018. 

7. Усвојен извештај о раду Стручног већа хемијске 

струке за 2017/2018. 

8. За следећу школску 2018/2019. председник 

Стручног већа хемијске струке је Стојковић 

Снежана. 

1.Стручно веће 

 

2Стручно веће 

 

3.Стручно веће 

 

4.Чланови Стручног већа 

 

5.Стручно веће,руководилац-

Бенковић.Ј. 

 

6.Гордана Станишић 

7.Стручно веће 

 

8.Стручно веће  

 

 

 

Председник стручног већа: 

Драгана Радмановић, професор 

 

 

4.4.4. Извештај о раду стручног већа професора шумарске и дрвопрерађивачке струке 

 

Стручно веће је у протеклој школској години одржало 15 састанака, на којима су разматрана 

питања:  

 Подела предмета на наставнике 

 План уписа за 2018/2019. годину 

 План реализације стручне праксе 

 Анализа успеха ученика на класификационим периодима 

 Учешће чланова на стручним семинарима, као и семинарима од значаја за 

унапређење и побољшање квалитета наставе 

 Опремања кабинета за извођење савремене наставе 

 Успешно реализован матурски испит у оквиру огледа- техничар за примарну обраду 

дрвета, техничар за ловство и рибарство и техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера уз сарадњу са социјалним партнерима из свих установа које су биле 

укључене у припрему и реализацију матурског испита. 

 Сарадња са Шумарским факултетом 

 Континуирано извођење радова везаних за текуће одржавање и неговање садног 

материјала кроз ученичку праксу и вежбе 

 Акцији обележавања Дана планете земље и Дана школе 22. априла, Дана девојчица, 

Дана шума, Дана вода 
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 Учешће ученика и професора на оплемењавању ентеријера школе 

 Учешће наставника на семинарима у школи и шире. Већина професора актива 

присуствовали су интерним семинарима одржаним у школи 

 У новембру месецу ученици дрвопрерађивачке струке посетили су Сајам намештаја 

у Београду. Манифестација је и ове године била усредсређена на дизајн, иновације, 

квалитетан и функционалан намештај, а обележиле су је и најсавременије машине и 

алати који се користе у производњи намештаја. 

 Ученици наше школе, образовни профил техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера,  посетили су Шумарски факултет у Београду поводом Дана отворених 

врата. Том приликом, слушали су стручно предавање професора Бранка Главоњића 

и учествовали  у радионици, а имали су и прилику да презентују своје радове 

професорима са факултета, асистентима и студентима. 
 Ангажовање  професора и ученика у маркетингу школе 

 Републичко такмичење ученика средњих стручних школа Републике Србије у подручју 

рада шумарство и обрада дрвета, одржано је од 19. до 21. априла 2018. године у Техничкој 

школи “ Милева Марић Ајнштајн “ у Новом Саду где су наши ученици освојили екипно 

треће место и Зорана Каралић освојила је прво место за свој практични рад као тапетар. 

 Ангажовање  у презентацији школе и посети  социјалних партера ради сарадње и 

увођења дуалног образовања 

 Посета ученика социјалним партерима као једнодевна екскурзија 

 Ученици наше школе у оквиру школског такмичења дрвопрерађивачке струке 

награђени су од стране представника фирме hiCAD (Маја Богдановић - прва 

награда,  Александар Радовановић- друга награда, Жељка Познановић- трећа 

награда). Социјалних партнери су такође уручили награде ( Маја Богдановић –прва 

награда – таблет;  Вукашин Данојлић- друга награда - миш за рачунар, Жељка 

Познановић - трећа награда-  USB). Посебна новчана награда испред фирме Boreal 

у износу од 5000,00 дин. Маји Богдановић за најбољи рад и конструктивно решење. 

За уложени рад и таленат ученици Маја Богдановић и Александар Радовановић 

летњи распуст ће провести радно у фирми Бореал где ће исказати своје креативне и 

радне способности уз новчану накнаду што ће им бити подстицај за даљи рад и 

усавршавање. 

 Социјални партнери са којима је остварена сарадња: Представници Републичке 

привредне коморе, представници Сремске привредне коморе, представници 

локалне самоуправе,социјални партнери (Бореал- Краљевци- Петар Боровић , 

Столарија Докић- Срем. Митровица- Бранислав Докић, ТИК- Срем. Митровица- 

Богдан Калазовић, Ekoline-Срем. Митровица- Предраг Боргуца, Столарија Славик- 

Ердевик- Мирослав Славик, Столарска Радња Храст-Срем. Митровица- Егон 

Хољевац, Fagace wood-Гргуревци- Милан Остојић  ) 

 Рад ученика у клубу Дрварац 

 Презентација наших ученика сада успешних привредника садашњим ученицима о 

искуствима и потребама о новим сазнањима-континуираном учењу. Том приликом 

садашњи ученици су показали своја знања и да су спремни за рад у производњи 

 Рад секције - креативни кутак –дизајнери 

У току ове школске године стручно веће шумарске и дрвопрерађивачке струке било је 

ангажовано у презентацији школе и на сопственом стручном усавршавању и осавремењавању 

наставе. 
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Детаљан извештај приказан је у табели: 

 

Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Дуално образовање (склапање уговора са социјалним 

партнерима и реализација практичне наставе у компанијама) 

4. Припрема за реализацију посете сајму ЛОРИСТ у Новом 

Саду 

5. Организација рада у школском расаднику 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Молнар Фрања, Теодосић 

Биљана 

4. Слободан Ђорђевић и чланови 

већа 5. Чланови стручног већа 

О
к
то

б
ар

 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Дуално образовање (склапање уговора са социјалним 

партнерима и реализација практичне наставе у компанијама) 

4. Посета надзорног органа и републичког инспектора 

ради контроле рада школског расадника 

5. Организација текућих радова у школском расаднику 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Молнар Фрања, Теодосић 

Биљана 

4. Костић Драгана и Стојнић 

Смиља 5. Чланови већа 

Н
о

в
ем

б
ар

 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Посета сајму намештаја-присуство презентацији фирме 

Biesse 

4. Посета факултету 

5. Семинар: ''До функционалног знања применом метода и 

техника у интерактивној настави '' Стандард компетенција 

К2 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3.4. Молнар Фрања,Никола 

Пепелчевић,Сања Плавшић 

5. Вукадин Верица, Теодосић 

Биљана, Плавшић Сања, 

Ковачевић Ивана 

Д
ец

ем
б

ар
 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

 

Ја
н

у
ар

 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Анализа извођења практичне наставе у склопу реализације 

дуалног образовања 

4. Реализација сарадње са Шумским газдинством 

Ср.Митровица, донација репроматеријала за школски 

расадник 

1. Молнар Фрања, Ученици 

2 Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Социјални партнери и 

професори 

4. Костић Драгана и Стојнић 

Смиља 
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Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ф
еб

р
у

ар
 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Припрема ученика за Републичко такмичење 

4. Анализа извођења практичне наставе у склопу реализације 

дуалног образовања 

5. Посета фирме ''STRAJKO'' 

6. Школско такмичење из Екологије НЕО- 

Национална еколошка олимпијада 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Ментори: Корен Дејан, 

Молнар Фрања, Вукадин Верица, 

Цветковић Светислав, Теодосић 

Биљана 

4. Социјални партнери и 

професори 

5. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

6. Драгана Костић 

М
ар

т 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Припрема ученика за Републичко такмичење 

4. Интерни семинар '' Депресија- Симптоми и разумевање 

код младих'' Викторија Телеки 

5. Анализа извођења практичне наставе у склопу реализације 

дуалног образовања 

6. Обележавање Дана шума и  Дана вода 

7. Учешће ученика и наставника на кинолошкој изложби 

паса ЦАЦ-Сирмијум 

8. Пребројавање дивљачи у Ј.П.Н.П.“Фрушка Гора“-Ворово 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Ментори: Корен Дејан, 

Молнар Фрања, Вукадин Верица, 

Цветковић Светислав, Теодосић 

Биљана 

4. Професори Дрвопрерађивачке 

струке 

5. Социјални партнери и 

професори 

6. професори шумарске струке 

7. и 8. Слободан Ђорђевић  
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Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

А
п

р
и

л
 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Припрема ученика за Републичко такмичење 

4. Интерно предавање '' У здравом духу здраво тело'' 

Викторија Телеки и Синиса Вазмић 

5.Попуњавање онлајн упитника ''Национално тестирање'' 

6. Школско такмичење ученика дрвопрерађивачке струке из 

следећи предмета (Својства материјала, Финална обрада 

дрвета, Нацртна геометрија, Столарство и Тапетарија) 

7. Републичко такмичење школа из области шумарство и 

обрада дрвета одржано у Новом Саду од 19.04. -21.04.  

8. Прослава Дана школе и обележавање Дана планете Земље 

у центру града 

9 .Отворена врата школе  

11. Изложба радова ученика који су радили у столарској 

радионици у оквиру практичне наставе из Столарства 

12. Дан девојчица (Девојчице су заједно са професоркама 

изводиле наставу у школи, Посета архитекте Марије 

Килибарде) 

13. Трибина поводом дуалног образовања(Ученици са 

родитељима, Социјални партнери и професори 

дрвопрерађивачке струке). Трибина је испраћена видео 

снимком који се налази на сајту  и фејсбук страници наше 

школе.  

14. OKC- Образовно креативни центар онлине семинар  

'' Добра припрема за час'' Стандард компетенција К2  

15. Формирање секције у привредној комори Срема- секција 

произвођача папира и дрвне индустрије са темом уводђење 

дуалног образовање у школе. Предлог социјалних партнера 

да се смер ''Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

'' уврсти у дуално образовање. 

16. Рад са надареним ученицима (Рачунарска графика и 

Дрвне конструкције). 

17. Маркетинг школе – представљање смерова: Техничар за 

обликовање намештаја и ентеријера – са елементима дуалног 

образовања и Оператер за израду намештаја –дуално 

образовање. Посетра ученика и професора основним 

школама. 

18. Окружно такмичење из области екологије. 

19. Међународно такмичење шумарских школа „Млади 

секач 2018.“ у Бугарској 

20. Посета шумског газдинство у Винковцима у оквиру 

међудржавне сарадње у организацији Института за низијско 

шумарство у Новом Саду и наше школе 

21. Подношење пријаве и документације надлежном органу 

за фитосанитарни преглед школског расадника 

22. Реализација практичне наставе на Фрушкој гори- 

Летенци за одељење Ц42- пет дана 

23. Реализација угледног часа 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Ментори: Корен Дејан, 

Молнар Фрања, Вукадин Верица, 

Цветковић Светислав, Теодосић 

Биљана 

4. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

5. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

6. Корен Дејан, Молнар Фрања, 

Вукадин Верица, Цветковић 

Светислав, Теодосић Биљана 

7. Корен Дејан, Молнар Фрања, 

Вукадин Верица, Светислав 

Цветковић Светислав, Теодосић 

Биљана, Миленко Вејновић 

8. Сви чланови стручног већа 

9. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

11. Дејан Корен, Фрања Молнар 

и ученици 

12. Дејан Корен, Фрања Молнар, 

Верица Вукадин, Биљана 

Теодосић 

13. Ученици са родитељима, 

социјални партнери и професори 

дрвопрерађивачке струке 

14.Верица Вукадин 

15.Молнар Фрања 

16.Молнар Фрања 

17. Дејан Корен, Ивана 

Ковачевић  

18. Драгана Костић 

19. Миленко Вејновић 

20. Мира Зељковић, Татјана 

Пашић, Стана Миљевић, 

Драгана Костић Костић, Даница 

Ковачевић, Горан Симић 

21. Драгана Костић  

22. Миленко Вејновић 

23. Јелена Миленковић 
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Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
ај

 

1. Рад секције ArchiCad  

2. Обука професора у ArchiCad 

3. Интерна трибина поводом Светског дана акције за климу 

4. OKC- Образовно креативни центар онлине семинар  

'' Добра припрема за час'' Стандард компетенција К2 

5. У оквиру формиране секције у привредној комори Срема- 

Израда стратегије социјалних партнера и школе за 

заједнички наступ пред упис у следећу школску годину. 

Предлог да се на нивоу општине утврде дефицитарна 

занимања и могућност стипендирања ''Техничара за 

обликовање намештаја и ентеријера''. Предлог школе за 

побољшање уписа је да се одржи такмичење (Такмичење 

ученика у ArchiCad-у, примени рачунарске графике у  

дрвним конструкцијама, Презентација социјалних партнера) 

и додела награда најуспешнијим ученицима. 

6. Рад са надареним ученицима (Рачунарска графика и Дрвне 

конструкције). 

7. Маркетинг школе – представљање смерова: Техничар за 

обликовање намештаја и ентеријера – са елементима дуалног 

образовања, Оператер за израду намештаја –дуално 

образовањ и Шумарског техничара 

8. организација матурског испита и поправних за ученике 

завршних разреда 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Професори (Корен Дејан, 

Драгана Петрас, Јелена 

Миленковић, Плавшић Сања) 

3. Чланови већа 

4. Верица Вукадин 

5. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

6.Молнар Фрања 

7. Дејан Корен, Ивана Ковачевић, 

Горан Симић  

8. Сви чланови већа 
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Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ју
н

 

1. Договор са социјалним партнерима о донацији поводом 

предстојећег такмичења и награђивања најбољих ученика. 

Договор да ово такмичење и дружење постане 

традиционално.  

2. Рад секције ArchiCad  

3. Обука професора у ArchiCad 

4. Онлајн упитника- Европске фондације за обуку заједно са 

Министарством просвете, Науке и  техонолошког развоја 

Србије 

5. Такмичење ученика у ArchiCad-у, примени рачунарске 

графике у  дрвним конструкцијама, презентација социјалних 

партнера  

6. Додела награда социјалних партнера  

7. Посета факултету (отворена врата факултета, радионица 

поводом отворених врата факултета). 

8.  Током презентације социјалних партнера дошло се до 

закључка да ради остваривања плана и програма оператера и 

техничара, а на захтев социјалних партнера изнађе 

могућност уз помоћ привредне коморе и министарства 

просвете омогући извођење обуке на CNC машинама 

(повезивање школе и фирме Biesse). 

9. Рад са надареним ученицима (Рачунарска графика и Дрвне 

конструкције). 

14. организација матурског испита, поправних, разредних, 

допунских и ванредних испита 

 

1. Учесници: Представници 

Републичке привредне коморе, 

представници Сремске 

привредне коморе, представници 

локалне самоуправе,социјални 

партнери (Бореал- Краљевци- 

Петар Боровић , Столарија 

Докић- Срем. Митровица- 

Бранислав Докић, ТИК- Срем. 

Митровица- Богдан Калазовић, 

Ekoline-Срем. Митровица- 

Предраг Боргуца, Столарија 

Славик- Ердевик- Мирослав 

Славик, Столарска Радња Храст-

Срем. Митровица- Егон 

Хољевац, Fagace wood-

Гргуревци- Милан Остојић  ) 

2. Молнар Фрања, ученици 

3. Професори (Молнар Фрања, 

Корен Дејан, Драгана Петрас, 

Јелена Миленковић, Плавшић 

Сања) 

4. Професори дрвопрерађивачке 

струке 

5. Молнар Фрања, Цветковић 

Светислав, Вукадин Верица, 

Корен Дејан 

6 Професори (Молнар Фрања, 

Корен Дејан и ученици) 

7. Молнар Фрања 

 

Ју
л
 

1.Анализа рада Стручног већа и писање извештаја о раду 

Стручног већа за школску 2017/18. 

2. Извештај о стручном усавршавању и извештај о 

реализацији акционих планова 

 

1.Чланови Стручног већа 
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Време 
реализа

ције 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

А
в
гу

ст
 

1.Писање плана рада Стручног већа и планова стручног 

усавршвања професора за школску 2018/19. 

2. Подела предмета на наставнике.  

3.Анализа успеха ученика у школској 2017/18. 

4.Анализа уписа ученика у школску 2018/19.  

5. Преглед школског расадника од стране надлежног органа 

и налагање мера неге и заштите биљака 

6. израда годишњих и месечних планова за наставне 

предмете 

7. писање плана рада већа,  личног акционог плана, стручног 

усавршавања, рада секције и плана ваннаставних активности 

8. организација матурског испита, поправних, разредних, 

допунских и ванредних испита 

9. анализа постигнућа ученика на крају школске године 

1. Чланови Стручног већа 

 

                                                                                        Председник стручног већа:  

                                                                                            Дејан Корен, професор 

 

 

4.4.5. Извештај о раду стручног већа професора друштвених наука 

 

Стручно веће професора друштвених наука је у периоду од септембра 2017. године до августа 

2018. године имало 8 састанака. Основ за рад стручног већа је Годишњи план рада и план и 

програм наставе и учења.  

У протеклом периоду разматрана је проблематика координације рада међу члановима 

стручног већа, усклађивање критеријума оцењивања ученика, рађен распоред одржавања 

допунске наставе, припремне наставе, набавке стручне литературе и учила. Стручно веће је после 

сваког класификационог периода анализирало успех ученика, а чланови су се трудили да ускладе 

критеријум оцењивања. Учествовали су и у маркетингу школе и обележавању значајних датума 

(Дан школе, Дан планете Земље, школска слава...) 

Вредновање знања ученика рађено је кроз тестове, упитнике и скале процене. Један број 

наставника је наставу реализовао путем ПП презентација. Ученици драмске секције су 

учествовали у Светосавској приредби у школи. 

Детаљан извештај приказан је у табели:       

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

1. Израда годишњег плана рада стручног већа за 

2017-2018. годину 

2. Израда годишњих и оперативних планова-

индивидуално и у међусобној корелацији 

3. Израда иницијалних тестова 

 чланови стручног већа 
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О
к
то

б
ар

 

1.Сајам књига-набавка учила, наставних 

средстава, стручне литературе... 

2. Историјска секција-план рада и укључивање 

нових чланова 

3. Драмска секција- план рада и укључивање 

нових чланова 

4. Секција из предузетништва-план рада и 

укључивање нових чланова 

5. Сарадња са културним институцијама-

Библиотека, Музеј Срема 

 

1.Милена Ћетковић, Ивана 

Николић 

2.Маријана Дутчак 

3.Татјана Симеуновић, 

Синиша Вазмић 

4.Зорица Лукић 

5.Маријана Дутчак 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 1. Летопис и писање текстова за школски сајт-

током школске године 

2. Анализа постигнућа ученика на крају првог 

класификационог периода 

3. Допунска настава 

4. Сарадња са културним установама-Музеј 

Срема  

1.Татјана Симеуновић 

2.чланови Стручног већа 

3.чланови стручног већа 

4. Маријана Дутчак, Милена 

Ћетковић 

Д
ец

ем
б

ар
 1.Припрема приредбе за доделу новогодишњих 

пакетића за децу радника Школе 

2.Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугодишта 

3.Допунска настава  

 

1.Татјана Симеуновић, 

Синиша Вазмић 

2.члаови стручног већа 

3.чланови стручног већа 

 

Ја
н

у
ар

 1.Организација приредбе Свети Сава - представа 

„Променити време“  

2.Извештај са семинара и дискусија 

3.Посета изложби „Дани руске културе“, сусрети 

песника 

1.Татјана Симеуновић, 

Синиша Вазмић, Дејан 

Цвјетиновић 

2.чланови стручног већа 

3.Весна Гламошлија 

Ф
еб

р
у

ар
 

1.Припрема ученика за школско такмичење 

„Књижевна олимпијада“ 

2.Адаптација представе „Променити време“ за 

Смотру драмског стваралаштва општине 

3.Извештај са семинара и дискусија 

4.Припрема за такмичење из историје 

5.Припрема за такмичење из предузетништва 

1.Татјана Симеуновић 

2.Татјана Симеуновић, 

Синиша Вазмић 

3.чланови стручног већа 

4.Маријана Дутчак 

5.Зорица Лукић 

М
ар

т 

1.Такмичење „Књижевна олимпијада“ 

2.Такмичење рецитатора 

3.Смотра драмског стваралаштва 

4.Општинско такмичење из историје 

5.Општинско такмичење из предузетништва 

6.Уређење учионица – израда паноа 

1.Татјана Симеуновић 

2.Татјана Симеуновић 

3.Татјана Симеуновић, 

Синиша Вазмић 

4.Маријана Дутчак 

5.Зорица Лукић 

6.Милена Ћетковић 
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А
п

р
и

л
 

1. Анализа постигнућа ученика на крају трећег 

класификационог периода 

2. Допунска настава 

3. Припрема драмског комада за Дан школе 

4. Избор ученичких радова за школски сајт и 

школске новине 

5. Изложба „Римљанка“ 

6. Перформанс „Положај жена у Античком Риму“ 

7. Предавање „У здравом духу здраво тело“ 

1. чланови стручног већа 

2. чланови стручног већа 

3. Татјана Симеуновић 

4. Татјана Симеуновић 

5. Маријана Дутчак 

6. Маријана Дутчак 

7. Синиша Вазмић 

М
ај

 

1.Посета Музеју Срема и Галерији „Лазар 

Возаревић“ 

2.Маркетинг школе – презентација стручног већа 

за школски сајт 

3.Маркетинг школе – посета основним школама 

4.Стручно усавршавање наставника 

5.Посета угледним часовима 

6.Радионица „Права детета у породици“ 

1.Маријана Дутчак 

2.Милан Бањеглав 

3.Синиша Вазмић 

4.чланови стручног већа 

5.Синиша Вазмић, Зорица 

Лукић 

6.Милан Бањеглав 
 

Ју
н

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта 

2.Допунска, припремна настава 

3.Анализа рада стручног већа 

4. Израда извештаја о раду и стручном 

усавршавању 

чланови већа 

 

Ју
л
 

1. подела предмета на наставнике 

2. писање извештаја о раду већа, реализацији 

акционог плана, стручног усавршавања, рада 

секције и реализованих ваннаставних активности 

и усвајање извештаја о раду већа 

          чланови већа 

 

А
в
гу

ст
 

1. израда годишњих и месечних планова за 

наставне предмете 

2. писање плана рада већа,  личног акционог 

плана, стручног усавршавања, рада секције и 

плана ваннаставних активности 

3. организација матурског испита, поправних, 

разредних, допунских и ванредних испита 

4. анализа постигнућа ученика на крају школске 

године  

 

          чланови већа 

 

                                                                                

 Председник стручног већа: 

                                                                                         Маријана Живковић Дутчак, професор 

 

4.4.6. Извештај о раду стручног већа професора физичког васпитања 

 

Стручно веће професора физичког васпитања радило је према плану и програму, одржало је 6 

састанака планираних дневним редом: 

 усвојен је план рада за школску 2017/2018. годину 
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 извршена је подела часова на наставнике 

 направљен је распоред рада секција: кошарка (Јукић Дејан), одбојка (Васов Валентин), фудбал 

 усвојен је календар школских и општинских такмичења; 

 анализа постигнућа ученика на крају сваког класификационог периода  

 уједначавање критеријума оцењивања 

 писање и усвајање извештаја о раду стручног већа, стручном усавршавању и акциони план рада 

за школску 2017/18. 

 писање и усвајање плана рада стручног већа, плана стручног усавршавања и акционог плана за 

школску 2018/19.  

 писање месечних- оперативних и годишњег-глобалног плана  

 април 2017. одржана бројна спортска такмичења у оквиру обележавања дана школе, на којима су 

учествовали ученици, запослени и гости 

 учешће у реализацији трибине „Какву храну једемо“ у сарадњи са другим стручним већима 

учешће у интерним семинарима 

 турнир у фудбалу женских екипа наше и других школа поводом обележавања Дана девојчица; 

 учешће наших ученика на општинским првенствима из фудбала, стоног тениса, атлетике, 

борилачких вештина 

 организација општинског првенства у сали школе у малом фудбалу и турнир у фудбалу у оквиру 

реализације Спортских игара младих 

 учешће у уличним тркама,  РТС крос 

 

                                                                                       Председник стручног већа: 

                                                                                       Валентин Васов, професор 

 

4.4.7. Извештај о раду стручног већа професора математике, физике и информатике 

 

Чланови стручног већа радили су на реализацији Годишњег плана рада већа за школску 

2017/18. годину, и реализовали 12 састанака стручног већа на којима је разматрана следећа 

проблематика:  

 усвајање Годишњег плана рада већа 

 израда годишњих и месечних оперативних планова наставног рада 

 разматрање успеха ученика после сваког класификационог периода  

 избор председника стручног већа 

 усаглашавање критеријума оцењивања 

 у току године радило се на осавремењавању наставе и набавци нових наставних средстава 

 допунска и припремна настава је реализована у сагласности са Законом о средњој школи. Сваки 

наставник који је у одељењу имао више слабих оцена држао је допунску наставу, а пре полагања 

разредних, матурских и поправних испита припремну наставу  

 професори овог актива су активно учествовали у стручним усавршавањима организованим на 

нивоу школе и ван школе 

 сарадња са осталим стручним већима око уписа ученика у први разред 

 уређивање Сајта школе и маркетинг школе 
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Детаљан извештај приказан је у табели: 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

1. Иницијлни тестови 

2. План израде писмених задатака 

3. Усаглашавање критеријума оцењивања 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

О
к
то

б
ар

 

4. План стручног усавршавања 

5. Пружање подршке ученицима из осетљивих 

група 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Н
о

в
ем

б
ар

 6. Разматрање успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 

7. Правилник о вредновању стручног 

усавршавања 

8. Самоевалуација 

9. План посете часовима 

 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Д
ец

ем
б

ар
 

10. План уписа 

11. Сарадња у одељењском већу 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Ја
н

у
ар

 12. Разматрање успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

13. Планирање и извођење допунске наставе 

14. Присуство угледним/огледним часовима 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Ф
еб

р
у

ар
 

15. Осавремењавање наставе 

16. Мотивисање ученика за учење 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

М
ар

т 

17. Припрема за прославу Дана школе - 

презентација школе 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

А
п

р
и

л
 

18. Разматрање успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 
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М
ај

 

19. Праћење  напретка ученика и вредновање у 

складу са напретком 

20. Усаглашавање критеријума оцењивања 

21. Учествовање у прослави Дана школе, 

припрема квиза за ученике свих струка 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Ју
н

 

22. Презентација школе 

23. Анализа постигнућа ученика на крају 2. 

полугодишта  

24. Организовање поправних и разредних 

испита, допунских и ванредних 

25. организација матурског испита 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

Ју
л
 

26. Подела предмета на наставнике 

27. Анализа уписа ученика у школску 2018/19. 

28. писање извештаја о раду већа, реализацији 

акционог плана, стручног усавршавања, 

рада секције и реализованих ваннаставних 

активности и усвајање извештаја о раду већа 

 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

А
в
гу

ст
 

29. Предлог годишњег плана рада стручног већа 

професора математике, физике и 

информатике за школску 2018/2019. годину 

30. Подела предмета на наставнике 

31. Израда годишњих и месечних/оперативних 

планова наставног рада 

32. Анализа рада стручног већа, давање 

критичких осврта на рад већа 

33. Усвајање извештаја о раду стручног већа 

34. организација матурског испита, поправних, 

разредних, допунских и ванредних испита 

35. анализа постигнућа ученика на крају 

школске године 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Представници стручних већа 

и тимова 

 

                                                                     Председник стручног већа: 

                                                                                        Наташа Лончаревић, професор   

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА 

 
5.1. Извештај о раду Школског одбора   

 

Школски одбор је у протеклој школској години одржано 8 састанака  на којима је разматрана 

следећа проблематика:  

 усвајање Годишњег извештаја за 2016/17. и Плана рада школе за школску 2017/18. 

 анализе успеха и изостанака ученика по класификационим периодима, као и мере за побољшање 

истих и анализа успеха ванредних кандидата 

 давање сагласности на Правилника о организацији и  систематизацији радних места  

 план уписа ученика у први разред за школску 2018/19. годину и анализа уписа 
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 разматрање и усвајање плана уписа ванредних ученика за школску 2017/18. годину, број 

ванредних ученика за доквалификацију и преквалификацију и утврђивање вредности бода за исте 

 разматрање и усвајање предлога финансијског плана за 2017/18. и измена финансијског плана 

школе и плана набавки за 2017/2018. годину  

 решавани захтеви и приговори запослених, као и приговори и жалбе ученика на донете одлуке у 

васпитно- дисциплинским поступцима 

 разматрање и усвајање извештаја комисија за попис финансијске имовине, комисија за попис 

нефинансијске имовине, као и комисија за расход нефинансијске имовине 

 разматрање и усвајање завршног финансијског извештаја за 2017. годину 

 утврђивање износа новчаних средстава „Родитељски динар“ на предлог Савета родитеља 

 разматрање извештаја просветног инспектора о ванредном инспекцијском надзору  

 разматрање и усвајање норматива из области безбедности и здравља на раду 

 превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају када се насиље 

деси 

 усвајање правилника о школовању ванредних ученика 

 разматрање и усвајање статута школе и других аката 

 

Орган управљања је редовно сарађивао са секретаром школе, Наставничким већем, Стручним 

већима, педагошком службом, директором, рачуноводством, Саветом родитеља, Ученичким 

парламентом и локалном самоуправом. Седницама школског одбора су присуствовали 

представници Ученичког парламента, као и председници Синдиката школе. 

 

                                                                               Председник Школског одбора:                                                                                

                                                                                                                  Јелена Станковић, професор                                                                                                                                                    

 

5.2. Извештај о раду директора школе  

 

Рад директора за протеклу школску годину одвијао се у складу са законом и статутом школе.   

Послови и задаци које је реализовао су:  

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе; 

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;  
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10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у 

оквиру јединственог информационог система просвете; 

13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге 

законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад 

установе у целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 

без права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и 

саветом родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и 

другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос;  

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 

наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно 

органа управљања, у складу са законом. 

Поред послови и задаци предвиђених Законом и статутом школе, бавио се следећим задацима:  

1. Планирање и организовање остваривања програма васпитно-образовног рада и свих 

активности установе 

2. Старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада 

3. Посебан акценат је био на остваривању акционог плана школе  

4. Одлучивао је о коришћењу средстава утврђених финансијским планом као и одобравањем и 

наменским коришћењем тих средстава, у складу са законом 

5. Стално је сарађивао са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима. Састанци са послодавцима из области шумарства и обраде дрвета,производња и 

прерада хране, привредном комором, локалном самоуправом, тржиштем рада, са министрима, 

састанци на тему дуалног образовања 

6. Посете предузећима у: Старој Пазови, Пећинци, Шид, Рума, Ердевик, Сремска Митровица-

Митрос и др. и склапње уговора са послодавцима 

7. Организовао је и вршио педагошко-инструктивни увид у рад наставника, пратио квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимао мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника, посете угледним часовима у школи 

8. Стално праћење и стручно усавршавање наставника, праћење увођења у посао наставника 

почетника и њихово припремање за лиценцу 
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9. Предузимане су мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-112. Закона као и недоличног 

понашања запослених и њиховог недоличног утицаја на ученике 

10. Спроводи мере наложене од стране просветног инспектора и просветног саветника, као и 

других инспекцијских органа 

11. Организује благовремен и тачан унос и одржавање базе података о установи у оквиру 

јединственог информационог система просвете 

12. Благовремено обавештава запослене, ученике и родитеље, стручне органе и органе 

управљања о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа 

13. Сазивао је и руководио седницама наставничког већа ( укупно 18 ) као и педагошког 

колегијума, тима за развој школског програмаи других тимова у школи 

14. Бавио се формирањем стручних тела и тимова, усмеравао и усклађивао рад стручних органа у 

школи, организациај дана школе 

15. Константна сарадња са родитељима ученика и ученицима 

16. Организација и присуство састанцима актива директора и актива дрвопрерађивачке струке у 

школи 

17. Присуство бројни екстерним и интерним семинарима, округлом столу на тему дуално 

образовање, научној конференцији, гостовања у медијима 

18. Подносио извештаје о свом раду и раду школе школском одбору 

19. Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова 

20. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са законом о 

основама система образовања и васпитања као и посебним законима 

 

Планирање и организовање остваривања програма васпитно-образовног рада 

 

1. Рад са наставницима  

 појединачни разговори, разговори после обиласка часова, консултативни и саветодавни 

разговори  

 организавање стручног усавршавања 

 присуство семинарима (организовање семинара и предавања у школи) 

 присуство семинарима у организацији Министарства просвете РС  

 одржана  су предавања-упознавање наставника са документима Стандарди квалитета рада 

образовно-васпитних установа и Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја . 

 у сарадњи са педагошко-психолошком службом остварен педагошко-инструктивни увид у рад  

наставника 

 формирање тимова и састанци са истим 

 организован одлазак у позориште, посета сајму намештаја и сајму књига 

 предлог тема за интерно стручно усавршавање 

2. Рад са ученицима 

 разговор са ученицима првих разреда 

 разговор са ученицима трећих и четвртих разреда (екскурзије, матурско вече, полагање 

матуре) 

 са одељењима која имају најслабији успех  

 са одељењима која имају највећи број изостанака 
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 учешће у појачаном васпитном раду са ученицима и родитељима и васпитно-дисциплинским 

комисијама 

 разговор са ученицима - такмичарима  

 избор ђака генерације 

 присуство ученичком парламенту 

 кодекс понашања ученика на прослави матурске вечери 

 организација Школске славе, Дана школе, Дана девојчица и различитих такмичења 

3. Рад са родитељима 

 индивидуални разговори  

 учешће у раду Савета родитеља 

4. Руководни послови: 

 планирање и вођење наставничког већа 

 успех ученика 

 мере за побољшање 

 васпитно-дисциплинске мере 

 екскурзије 

 закони и прописи 

 вођење педагошке документације 

Учешће у изради финансијског плана 

 реализација прихода и расхода 

 извори финансирања 

 израде за локалну самоуправу, Школску управу у Новом Саду, ПС, Министарство просвете 

Учешће у презентацији школе 

 путем средстава информисања: радио, ТВ, новине, ЦД, Веб-сајта школе, рекламни материјал 

 учешће на Сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду, Сајам намештаја у Београду и др. 

 посете основним школама на територији општина: Шид, Рума, Стара Пазова, Шабац, Пећинци 

као и свим основним школама и истуреним одељењима истих у општини Сремска Митровица    

 Израда ученичког листа- Ђачки ехо 
 Сава центар-Стална конференција градова и општина(улога локалне самоуправе у дуалном 

образовању) 

 Конференција,,Актуелно стање и проблематика у сектору образовања кадрова за потребе 

предузећа у Дрвној индфустрији 

 Учешће и подршка пројекту,,Сајам запођљавањау дрвној индустрији и индустрији намештаја,, 

 „Дан малих и средњих предузећа-2017” 

 

Учешће на семинарима 

 учешће на округлом столу на тему дуалног образовање у Новом Саду, Београду, Сремској 

Митровици, састанак са Привредном комором и социјалним партнерима на тему дуалног 

образовања, активи директора у фебруару,  

 „Уписна политика дуалног образовања-улога локалне самоуправе“ – фебруар 

 учешће у припреми ученика дрвопрерађивачке струке за такмичење у Новом Саду-април 

 учешће у обележавању значајних датума у школи и у просторијама Градске управе за образовање 

у Сремској Митровици 

 „Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег 

средњег и средњег стручног образовања“- онлајн семинар  
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 „Депресија код младих – симптоми и узроци“- интерни семинар 

 учешће у маркетингу школе 

 манифестацији Дан стрних жита 15.06.2018., на огледним пољима између Сремске Митровице и 

Великих Радинаца 

 „Нове могућности за добијање бесповратних средстава“  

 „Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно васпитне установе“-март 

2018. године 

 „Лидерство у образовању- управљање образовним институцијама“- септембар 2017. године 

 „Обука за практично писање пројеката и актуелне донације за средњошколске установе“- 

септембар 2017. године 

 „Нове технологије у области дрвне индустрије“- Шумарски факултет у Београду 

 Округли сто на тему „Развој дрвне индустрије и потребе радне снаге“- Шумарски факултет у 

Београду 

 Рад на документу за интерно стручно усавршавање- бодовна листа 

 Присуство на трибине о здравој храни у локалној самоуправи и у школи 
 

Организација едукације 

За ученике првих, дугих, трећих и четвртих разреда организована су предавања у сарадњи са 

МУП-ом, Саветовалиштем за младе, Црвеним крстом, Центром за социјални рад. 

 

Учешће на побољшању квалитета услова рада у школи 

 набавка књига - школска библиотека (око 60 књига) 

 набавка хемикалија за лабораторије и опремање лабораторија 

 радило се на побољшању услова рада у учионицама намењеним реализацији стручних предмета 

свих подручја рада, набавка ормарића за зборницу 

 набавка учила за све струке (2 рачунара, 2 лап-топа, алат за практичан рад, инструмента за рад у 

лабораторији, 2 пројектора, 2 беле табле, 2 црно- бела штампача, 1 штампач у боји, спортску 

опрему, фоаје у фискултурној сали, огледала у сали, материјал за расадник и др.) 

 опремање фискултурне сале: набављени реквизити  

 мобилни телефони за одељењске старешине 

 уређени су  кабинета са видео- бимом и флип чартом, окречене учионице, сређен кров над салом, 

сређено двориште школе 

 свечано обележен дан школе, поводом чега је организована и недеља спортских активности 

 посета локалне самоуправе –начелника, просветних инспектора, а све у циљу унапређења наставе 

и континуиране сарадње 

 Набавка материјала за припрему за такмичења  

 Уређен ходник испред свлачионица у фискултурној сали (постављене плочице) 
 

Сарадња са другим институцијама и другим школама 

 локалном самоуправом 

 шумским газдинством 

 медицинским центром 

 инспекторима МУП-а 
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 ШУ Нови Сад и Сремска Митровица, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Покрајинским секретаријатом за образовање 

 домом ученика 

 заједницом школа 

 Шумарским факултетом у Београду 

 

Извештај о раду директора по месецима: 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ 

С
еп

т
ем

б
а

р
 

 Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи               

 Подела задужења и решења о радним обавезама 

 Контрола програма и плана рада за све облике рада 

 Утврђивање распореда часова за све облике рада 

 Израда распореда часова за наставу 

 Родитељски састанак првих разреда 

 Припрема за избор Савета родитеља 

 Припрема и руковођење седницама Наставничког већа 

 Припрема и учешће на седницама школског одбора 

 Педагошко инструктивни послови у вези са радом стручних актива 

 Организација стручног усавршавања 

 Праћење реализације годишњег пограма рада школе 

 Утврђивање распореда часова и дежурства наставника 

 Утврживање броја часова редовне наставе, допунског и додатног рада и других 

ваннаставних активности 

 Увид у планове рада наставника 

 Разговор са ученицима, родитељима 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Ср.Митровица 

 Разматрање молби родитеља или старатеља из других школа који су изразили 

жељу да прђе у нашу школу 

 Израда ценуса-Доситеј 

О
к
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 Организација израде и ажурирање нормативних аката школе                                                      

 Израда плана набавке опреме,настаних средстава и плана инвестиционог 

одржавања 

 Педагошко инструктивни рад-помоћ у припреми и организацији васпитно 

образовног рада (редовна настава,допунски и додатни рад,одељенска 

заједница) 

 Учешће на научној конференцији,,Образовне промене у Србији.изазови и 

перспективе,, 

 Анализа текућих васпитно образованих проблема и помоћ наставницима у 

успешнијем васпитно-образовном деловању                                                                   

 Праћење реализације наставе,посета часовима редовне наставе 

 Контрола планова и реализације допунског и додатног рада 

 Одржавање седница стручних органа 

 Припреме за стручно усавршавање 

 Измене постојећег распореда 

 Сарадња са социјалним партнерима 
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 Посета часовима са циљем увида у организацију наставног рада и квалитет 

припрема за наставу 

 Индивидуални разговори са наставницимапосле посећених часова у циљу 

пружања помоћи у планирању,припреми и извођењу наставе 

 Сарадња у идентификацији даровитих ученика,координација и учешће у раду 

са даровитим ученицима 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Врбас 

 Седнице стручних органа 

 Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

 Анализа успеха из појединих предмета и групни облици инструктивног радас 

са наставницима(у оквиру стручних актива) 

 Сарадња са друштвеном средином 

 Посета сајму књига 

 Одлазак у позориште професора и ученика 

 Саветодавни рад са родитељима 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Појачан васпито образовни рад са ученицима из осетљивих група 

Д
ец

ем
б

а
р

 

 Саветодавни рад са родитељима ученика 

 Саветодавни рад са наставницима са наставницима у циљу адекватног 

третмана 

 Подстицање ученика са тешкоћама у раду и понашању 

 Контрола планова и реализације допунског и додатног рада 

 Анализа обављања административно-финансијских послова 

 Припрема за израду завршног рачуна 

 Праћење и увид у реализацију планираног фонда часова 

 Присуство седницама одељенских већа 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Бачка Паланка 

 Седница Наставничког већа-анализа рада и извештај о успеху у Првом 

полугодишту, мере за даљи рад 

 Седница школског одбора 

 План уписа за школску 2017/18 

Ј
а

н
у

а
р

 

 Преглед школске документације 

 Преглед извештаја за анализу рад у првом полугодишту 

 Израда разних извештаја за потребе педагошких и друштвених институција   

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Рума  

 Праћење утрошка финансијских средстава 

 Праћење законских прописа 

 Организација припреме и прославешколске славе Светог Саве 

 Преглед и анализа допунске наставе 
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 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблемске облике понашања 

 Саветодавни рад са даровитим ученицимау циљу њиховог подстицања у даљем 

раду 

 Анализа проблема у вези са оцењивањем,педагошко инструктивни рад 

 Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблемске облике понашања 

 Саветодавни рад са даровитим ученицимау циљу њиховог подстицања у даљем 

раду 

 Улога локалне самоуправе у новим уписним политикама-трибина  

 Стална конференција градова и општина 

 Фефа-округли сто са представницима Министарства просвете-гост Министар-

Дуално образовање,тема:,,Образовање и тржиште рада 

 Анализа проблема у вези са оцењивањем,педагошко инструктивни рад и 

сарадња са наставницима у циљу отклањања истих 

 Израда разних извештаја 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Бачки Петровац 

 Анализа материјално финансијског стања 

 Увид у реализацију фонда часова свих облика наставе 

 Корелација активности са Министарством просвете 

 Организација и припрема спортских такмичења 

 Праћење активности око уређења школског простора 

 Организација и праћење стручног усавршавања у школи 

 Анализа резултата рада ваннаставних активности-секције 

 Припрема школског листа за штампање 

 Преглед летописа школе 

М
а

р
т
 

 Праћење и реализација плана и програма образовног рада преглеoм школске 

документације 

 Праћење ефеката васпитно-образовног рада,успеха и понашања ученика  

 Стручно усавршавање директора-,,лидерство у образовању,, 

 Састанак са Министром просвете-Рума 

 Састанак са Министром просвете и Министром пољопривреде у кабинету 

Министра 

 Присуство заједници Пољопривредних школа-гости министри Просвете и 

пољопривреде 

 Састанак заједнице школа –Шумарство и обрада дрвета-Београд 

 Актив директора средњих школа-Ср.Митровица 

 Округли сто на тему,,Унапређење конкурентности дрвне индустрије Србије 

кроз употребу иновација и нових производних технологија,,-Београд 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Инђија 

 Учешће на конференцији,,,,Дрвна индустрија и шумарство Србије,,-Београд-

Шумарски факултетАктив директора Основних и средњих школа-

Ср.Митровица 

 Посета часовима редовне наставе,преглед оперативних планова рада и 

евидентирање по наставнику и предмету 

 Анализа стручних актива и комисија 

 Одржавање планираних седница 

 Посета часовима редовне наставе 

 Састанак са свим одељенским старешинама 

 Анализа посећених часова и разговори са наставницима 

 Иницирање промена и садржаја у културној и јавној делатности школе 

 Сарадња са друштвеном средином 

 Анализа рада ваннаставних активности 
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 Анализа финансиског пословања 

 Анализа сарадње школе са друштвеном средином 

 Педагошко инструктивни рад са наставницима у вези са учешћем ученика на 

такмичењима 

 Организација плана рада око уписа ученика-посета основним школама, 

презентација школе 

 Седница Наставничког већа-анализа рад после трећег класификационог 

периода одељенских већа и педагошког колегијума 

 Гост на Сремској телевизији-поводом дана школе и планете земље 

 20.Републичко такмичење у  Ивањици-област Шумарство и обрада дрвета 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Нови сад 

 Учешће на међународном такмичење из Шумарстав-Бугарска 2017. 

 Састанак са свим одељенским старешинама 

 Организована недеља,дана школе,отворених врата,дан девојчица.. 

 Посета Основним школама-презентација дуалног образовања 

 Одржана трибина у школи-успешни наши ученици а данас наши социјални 

партнери 

 Посета часовима редовне наставе 

 Анализа посећених часова и разговори са наставницима 

 Припрема и организација дана школе 

 Праћење активности око уређења школског простора 

 Организација и праћење стручног усавршавања у школи 

 Организација ванредних испита 

М
а
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 Педагошко инструктивни рад 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Анализа постигнутих резултата на разним такмичењима 

 Посета часова редовне наставе 

 Анализа посећених часова и саветодавни рад са наставницима 

 Посета основним школама 

 Израда флајера 

 Презентација школе 

 Урађен спот са Митросом 

 Разговор са матурантима 

 Матурско вече-организација 

 Округли сто-Привредна комора-Нови Сад,дуално образовање 

 Семинар-расправа о закону 

 Сремска телевизија-Дуално образовање 

 Припрема текста за портал-дуално образовање 

 Сајт школе 

 Актив директора Јужно-бачког и Сремског округа-Маглић 

 Актив директора-Ср.Митровица 

 Сарадња са медијима 

 Праћење активности око уређења школског простора 

 Организација и праћење стручног усавршавања у школи 

 Сарадња са локалкном самоуправом 

 Састанак са свим одељенским старешинама 

 Отворена врата школе 
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 Седнице стручних органа 

 Организација разредних , поправних и ванредних испита. 

 Организација припремне наставе 

 Анализа допунске наставе 

 Распоред наставника за дежурство у ош и преглед тестова 

 Полагање пријемних испита у основним школама-разговор са наставницима 

који су одређени за дежурство и прегле тестова 

 Седница Наставничког већа-анализа и усвајање успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

 Екскурзија колектива-Сребрно језеро 2017 

 Сређивање паркета у сали,крова над салом и ходника испред сале 

 Кречење 6 учионица 

 Израда ормара за кабинете 

 Израда ормарића за зборницу 

 План рада у школи за време школског распуста 

 Припрема за упис у наредну школску годину 

 Формирање комисија за упис ученика за наредну школску годину 

 Анализа извештаја појединачних акционих планованаставника 

 Припрема и извођење наставничке екскурзије 

Ј
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 Израда извештаја о раду у протеклој години 

 Организација и упис ученика у први разред наредне године 

 Седница Наставничког већа,информација о упису ученика 

 Израда плана рада директораза наредну школску годину 

 Актиности око уређења школског простора и припрема за наредну школску 

годину 

 Подела предмета на наставнике 

 Израда распореда часова 

 Израда распореда дежурства наставника 

 Израда акционог плана стручног усавршавања директора школе 

 Набавка опреме за савремену наставу 

 Организациони послови за почетак наредне школске године 

 Припрема за израду распореда часова за наредну школску годину 

 Наставничко веће  прво после распуста 

 Наставничко веће за завршетак школске године и почетак наредне 

 Припрема извештаја о раду директора 

 Присуство седницама школског одбора 

 Сарадња са Министарством просвете,Школском управом,Покрајнским 

секретаријатом и Локалном самоуправом 

 Седнице актива директора и вођење 

 Предлог плана рада школе за наредну школску годину 

 

5.3. Извештај о раду секретара школе  

 

Током школске године секретар школе је у потпуности реализовао зацртане задатке из 

годишњег плана рада школе: 

 обављао правне послове у школи 

 пратио законе, друге прописе и примењивао их у пракси 
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 учествовао у изради нацрта општих аката, правилника о систематизацији радних места, измене и 

допуне Статута школе као и усклађивање других аката са изменама Закона о основама система 

образовања и васпитања и Закона о средњем образовању 

 вођена и уређивана кадровско- персонална документација и евиденција из радних односа, вођена 

матична књига радника школе 

 организован рад техничког особља и радника на одржавању хигијене и вршен надзор над 

њиховим радом  

 учешће и рад у стручним органима школе и органу управљања 

 давање правног мишљења запосленима у школи у вези са обављањем њихових послова 

 учествовање у васпитно- дисциплинским поступцима против ученика  

 израда одлука у васпитно- дисциплинским поступцима вођеним против ученика 

 заступање школе пред  надлежним органима  

 реализовани поступци јавних набавки мале вредности 

 координација са службама у школи и ван школе 

 поступање по налозима и учешће у раду при инспекцијским надзорима 

 остала свакодневна текућа проблематика. 

 

5.4. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Савет родитеља и ове године је наставио са радом, допуњен новим члановима (родитељима 

ученика првих разреда). Реализовано је 5 састанка Савета родитеља на којима је разматрана 

следећа проблематика:  

 усвајање Годишњег извештаја за 2016/17. и Плана рада школе за школску 2017/18. 

 усвајање Пословника о раду Савета родитеља 

 разматрање и усвајање одлуке о учешћу родитеља ученика за обезбеђивање вишег стандарда 

образовања- ,,родитељског динара” 

 предлог и избор осигуравајућег завода за осигурање ученика  

 верификација постигнућа и изостанака ученика по класификационим периодима, као и мере за 

побољшање истих 

 разматрање Правилника о васпитно-дисциплинским мерама 

 упознавање Савета родитеља са мерама превенције и интервенције у случају насиља, 

злостављања и занемаривања у школи, посебни ризици и мере заштите као и реаговање у случају 

када се насиље деси 

 предлог чланова Савета родитеља за Школски одбор и избор председника Савета родитеља 

 упознавање са Законом о породичном насиљу 

 извештаји са такмичења 

 организација матурске вечери 

 ескурзија ученика завршних разреда 

 план уписа ученика у први разред за школску 2018/19. годину 

 информисање Савета родитеља од стране директора о свом раду, набавкама опреме и средстава 

за школу, учешћу на презентацијама школе у нашој општини и шире  

 текућа проблематика. 

 

За организацију и реализацију састанака Савета родитеља био је задужен школски педагог. 
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6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

6.1. Извештај о реализацији редовне, допунске и припремне наставе 

 

У протеклој школској години наставне активности су реализоване у циљу оспособљавања 

ученика за самосталан рад, стварани су оптимални, организациони услови да ученик буде 

сарадник у заједничком раду, да наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка 

решења на часу, учи ученике различитим техникама учења на часу, да ученици стичу знања на 

часу, ефикасно управља процесом учења на часу, користи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења и ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. Улагани су напори да се 

наставни рад ослободи доминирајуће улоге наставника као јединог извора знања, сваког облика 

монотоније и пасивности ученика, да се превазиђе вербализам у настави и да се уводе облици, 

методе, средства и принципи који ће мисаоно ангажовати ученике. Коришћене су ПП- 

презентације, визуелни ефекти који омогућавају брже и боље памћење, као и интерактивна 

настава. 

Стручна већа општеобразовних, општестручних и ужестручних предмета максимално су се 

трудила да ученици буду субјекти - активни учесници у наставном раду, а не објекти-пасивни 

посматрачи и слушаоци, посебно се водило рачуна о предлозима мера за отклањање недостатака 

и унапређивање рада предложених од стране просветних саветника. 

Давани су им радни задаци за самосталан рад према њиховим могућностима и способностима, 

стимулисани су, мотивисани, похваљивани, награђивани, али и санкционисани у зависности од 

проблема-ситуација. 

Покушали смо да монолог као основни метод рада избегнемо, а радило се комбинацијом 

метода, посебно дијалогом, дебатом и хеуристичким разговором, презентацијом АВ средствима, 

што подразумева да сви, а посебно ученици морају унапред да се припреме за рад. Осим 

најчешће коришћеног фронталног облика рада, реализовани су групни и рад у паровима, а све у 

циљу одржавања максималне пажње и мотивације ученика.  

У наставном раду који заузима доминантан положај у школи вршило се планирање и 

програмирање у виду глобалних, оперативних планова рада и дневних припрема. Планирање и 

програмирање наставног рада односило се на следеће задатке: 

 анализа рада из предходне школске године и детаљно проучавање наставних планова и програма, 

посебно модула и исхода 

 одабрана шира литература на основу које су урађени глобални планови рада по наставним 

предметима и разредима. 

Поред глобалног планирања постојало је и месечно, оперативно планирање. У глобалном 

планирању свака наставна тема разматрана је само са општег дидактичког становишта док је у 

оперативним плановима наставна тема разрађена на више наставних јединица које су посебно 

обрађиване у оквиру појединачних писмених припрема. 

Допунска настава је организована са ученицима који су имали тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета, у току школске године и зимског распуста. За исте ученике 

организована је и припремна настава, посебно  за ученике који су упућени на полагање 

поправних испита, а у обиму од 10% од годишњег броја часова из предмета на који су упућени на 

поправни испит. 
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Организована је и припремна настава свих ученика за полагање матурских испита од стране 

ментора. Остварени резултати се могу видети на крају овог извештаја (скоро сви ученици су 

положили поправне и матурске испите).  

 

6.2. Извештај о реализацији часова одељенског старешине 

 

У току школске године у просеку је одржану од 25 до 37 часова одељенског старешине. 

Организациона и административна функција одељенског старешине била је стална.  Сваки 

одељенски старешина се трудио да у свом одељењу створи услове за подстицање развоја 

личности сваког ученика, његових способности, одговорности, правилног односа према раду, 

стваралаштву, слободи и моралној аутономији, затим да формира и развија одељенски колектив и 

оспособи за самосталан рад. Посебно се радило на праћењу и подстицању индивидуалног 

развоја, напредовању ученика према њиховим способностима, околностима и интересовањима, 

односу према учењу и раду, професионалном оспособљавању, култури понашања. 

Разматране су теме које доприносе развоју критичког мишљења, унапређују и обогаћују знања 

ученика,социјално прилагођавање, хуманизација односа. Сваки ЧОС био је посвећен разговору 

ученика и одељенског старешине на тему изостајања са наставе, али и актуелних проблема 

ученика, нпр. потешкоће у учењу и савладавању градива, проблеми насиља, лични и породични 

проблеми и сл. Поред наведеног, на часовима је дискутовано и о развојним карактеристикама 

одређеног узраста, изазовима савременог времена, значајним дешавањима у земљи и свету и др. 

Неке од обрађених тема су: ,,Изостајање ученика са наставе- узроци и превенција“, „Како и 

зашто учити- пружање помоћи ученицима у процесу учења“, „Изглед и понашање ученика у 

школи и на јавним местима“, „Планирање породице- контрацепција“, „Електронско 

насиље“,“Емоционални живот: љубомора, љутња, како контролисати емоције?“, „Болести 

зависности“ „Психолошки аспекти љубави“, „Хуманизација односа у одељењу“, „Бонтон- 

правила понашања“, „Сукоб генерација“, „Ко су нам идеали и узори“, „Психосоцијално 

сазревање – адолесценцијаи пубертет“, „Конфликти и како их решити“, „Активности у слободно 

време“, „Изостајање са наставе- узорици и превенција“, „Памћење и заборављање“, „Поносим се 

на...“, „Одговорност за своје речи и дела“, „Узроци неспоразума у комуникацији“ , „Мотивација 

за учење“, „Професионално усмеравање ученика“, „Вршњачко насиље- превенција и мере 

заштите“, „Насиље у породици“, „Самопуздање и како га ојачати“ и др.  Посебно се радило на 

узајамној сарадњи и помоћи бољих ученика слабијим,како би се постигли што бољи резултати. 

Помоћ одељенским старешинама у реализацији ЧОС-а пружала је педагошка служба. 

Реализацијом систематских здравствених прегледа ученика сваки одељенски старешина је био 

у ситуацији да упозна и прати здравствено стање својих ученика. Посебан акценат је био на 

сарадњи са родитељима као и у појачаном васпитном раду пре дисциплинских комисија за 

изрицање васпитно-дисциплинских мера за ученике. 

Сарадња одељенских старешина са педагогзима и директором школе била је стална, повратна и 

успешна. 

 

6.3. Извештај о реализацији слободних активности 

 

Слободне активности ученика сводиле су се на учешће и рад у одређеним секцијама школе, 

али и на сарадњу са организацијама у граду (Црвеним крстом и Канцеларијом за младе града 

Сремске Митровице). Посебно се радило на развијању естетских функција и способности 
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ученика, развијању навика за чување и јачање физичког и менталног здравља, као и заштиту и 

унапређење животне средине.  

Повећана је  активност ученика у ваннаставним активностима, организацијом и понудом 

бројних секцијa, као и сарадњом са Канцеларијом за младе. На основу потреба и интересовања 

ученика добијених путем анкете у школи су се организовале различите секције: спортске секције 

(фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис), новинарска секција, секција заштите животне средине, 

драмска секција, језичка секција, шаховска, правна, секција прехрамбене струке, секција за 

дизајн... 

Активно је радила секција енглеског језика, новинарска секција -  штампање и израда 

школских новина.  

Драмска секција остварила је изузетан успех на такмичењу драмског стваралаштва одржаном 

у позоришту „Добрица Милутиновић“ у Сремској Митровици где је наступила са представом 

„Променити време“ 30. марта 2018. године. Отварила је успешну сарадњу са професорицом 

Биљаном Митровић из Средње музичке школе „Петар Крањчевић“ која води хор, ради стручних 

савета и сугестија, Звонко Беднар, глумацем и другим наставницима. Учествовали су у свим 

прославама које је организовала школа ( подела пакетића, Школска слава, Дан заљубљених, Дан 

школе), као и на такмичењу рецитатора.  

Ученици наше школе су се и ове школске године у великом броју одазвали акцији 

добровољног давања крви у организацији Црвеног крста (17 ученика је дало крв). У децембру је 

обележен светски дан борбе против сиде. Тим поводом ученици су присуствовали предавању на 

тему „Полно преносиве болести“ у просторијама Црвеног крста у Сремској Митровици. 

Поводом обележавања дана школе ученици су учествовали у разноврсним спортским 

такмичењима, квизу знања, музичком програму (певање, фолклор) и рецитаторско-драмском 

програму, презентацији школе на градском тргу. Обележен је и Дан девојчица 26.04.2018. године 

и том приликом ученице наше школе нашле су се у улози наставница, као и директора. У оквиру 

обележавања тог дана, одржана је и изложба „Римљанке“ у холу школе где су ученице наше 

школе представиле живот римљанки, њихов положај у друштву и породици. Поводом 

манифестације „Новембарски дани“ која се од почетка месеца одржава поводом славе Града, у 

нашој школи одржан је турнир у фудбалу. На турниру су учествовале екипе Медицинске, 

Економске и наше школе. Такође, тим поводом, ученици су учествовали и на уличним тркама 

одржаним 03.11.2018. године.  Ученици су показали и нтересовање и за певање и играње и 

пријавили се за аудицију за учешће у пројекту „Србија у ритму Европе“ одржаној у позоришту 

„Добрица Милутиновић“ у Сремској Митровици.  

Ученици су током школске године били ангажовани у уређивању и чишћењу школског 

двориште, као и уређивању учионица и школске зграде. У оквиру секције за заштиту животне 

средине формирана је Еко патрола која је пре свега била задужена за правилно одлагање отпада и 

рециклирање.  Поводом обележавања Дана шума 21. 03. реализована је презентација за ученике 

наше школе али и ученике осмог разреда ОШ Јован Јовановић Змај из Сремске Митровице на 

тему: „Зашто су нам шуме важне”? Предавање је реализована у сарадњи са предавачима из 

Шумског газдинства Сремске Митровице. Овај дан обележен је и на градском тргу где су 

ученици наше школе у пратњи наставнице делили пролазницима еколошке летке и саднице из 

школског расадника како би и на овај начин подсетили локалну јавност на чињеницу да су шуме 

од изузетног значаја за очување животне средине, а у исто време веома угрожене.  

12. 10.  у сарадњи са Канцеларијом за младе реализована је обука ученика другог, трећег и 

четвртог разреда на тему Каријерног информисање у оквиру пројекта „Немам баријеру да градим 

каријеру“ и 01.12. присуствовали су конференцији „Млади предузетник 2017.“ као завршни 
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догађај овог пројекта са циљем да се младима пружи подршка при одабиру занимања као и на 

јачању предузетничког духа.  

05. 10. ученици су присуствовали радионици „Партиципација младих са хендикепом“ у 

организацији Канцеларије за младе, 27.02. присуствовали су Међународном филмском фестивалу 

који се састојао од неколико кратких филмова који мењају перспективу, поготово када су у 

питању особе са хендикепом.  

У сарадњи са Заводом за јавно здравље ученици су едуковани на тему „Репродуктивно 

здравље“. У сарадњи са Црвеним крстом, ученици су учествовали на радионици „У улози 

добровољног даваоца крви“ и присуствовали предавању „Добровољно давање крви“ како би се 

боље информисали о самом давању крви и мотивисали да учествују у тим акцијама.  

Поводом Светског дана хране који се сваке године обележава 16. октобра, ученици су 

присуствовали Трибину о храни „Какву храну једемо?“ реализованом од стране професори наше 

школе. Предавање је организовано у циљу подизања свести о значају правилне исхране. Такође, 

поводом обележавања Дана образовања о заштити животне средине ученици су присуствовали и 

трибини „Значај образовања о заштити животне средине“ одржаној од стране наших професора. 

Трибине су реализоване у сарадњи са Градском управом за образовање Сремске Митровице.   

 Чланови секције за заштиту животне средине обележили су Светски дан акције за климу 

пригодним предавањима о климатским променама, озонским рупама, ефекту стаклене баште и 

киселим кишама. Предавања су одржана и за ученике и за професоре, а циљ свега је да се укаже 

на антропогени утицај на животну средину и климатске промене које веома утичу на квалитет 

живота. Ученици завршних разреда у оквиру пројекта „Матура 2018.“ присуствовали су 

едукативној трибини организованој од стране полицијске управе у Сремској Митровици. Циљ 

трибине, односно пројекта је да се ученицима средњих школа, матурантима повећа безбедност и 

да матурске и све остале манифестације које се одржавају у школама протекну без инцидената. 

Ученици завршних разреда одазвали су се и позиву Националне возачке академије и учествовали 

у превентивно-безбедносној акцији „Живот за младе“ намењеној младим возачима са пробном 

дозволом.  

Једна од значајних трибина у организацији Канцеларије за младе била је и „Трбина о 

вршњачком насиљу“ одржана у просторијама Градске управе Сремске Митровице где су ученици 

наше школе, чланови парламента, активно учествовали у дискусији на тему насиља са 

представницима ПУ у Сремској Митровици и Центра за социјални рад „Сава“.  Такође, ученици 

су присуствовали и едукативној трибини Народне банке Србије и упознали се са тим како да 

заштите своја права и са изворима финансирања за мали бизнис.  

Ђачки парламент наше школе организовао је бројне хуманитарне акције. Једна од њих је 

прикупљање слаткиша за децу која ће новогодишње и божићне празнике провести у болничким 

постељама. Подели пакетића претходила је читава акција прикупљања слаткиша у којој су 

учествовали и ученици и професори, као и ненаставно особље у координацији са Канцеларијом 

за младе, а такође, током школске године укључивали су се и у акције прикупљања новца.  

Ове школске године ученици су учествовали и на бројним такмичењима како у школи тако и 

ван школе. Општинско такмичење ученика средњих школа у изради бизнис планова и вештинама 

њиховог презентовања, у оквиру пројекта „НаПред” где је екипа наше школе освојила треће 

место, општинско такмичење из историје, републичко такмичење ученика средњих стручних 

школа Републике Србије у подручју рада шумарство и обрада дрвета, одржано је од 19. до 21. 

априла 2018. године у Техничкој школи “ Милева Марић Ајнштајн “ у Новом Саду где су наши 

ученици освојили екипно треће место и Зорана Каралић освојила је прво место за свој практични 

рад као тапетар, такмичење шумарске струке „Млади секач 2018“ у Бугарској – међународно 
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такмичење, национална еколошка олимпијада - школски и окружни ниво такмичења, општинско 

и школско такмичење „Књижевна олимпијада“, градско првенство у футсалу где смо освојили 

треће место и такмичење рецитатора. Учествовали су и у бројним школским такмичењима и 

турнирима из шаха, стоног тениса, фудбала, такмичење дрвопрерађиваче струке, енглеског 

језика... Такође, ученици наше школе учествовали су у Градском квиз такмичењу под називом 

„Шта знаш о здрављу“ и „Шта знаш о Црвеном крсту“ у организацији Црвеног крста.   

Као и сваке школске године, ученици завршних разреда посетили су сајам образовања 

„Путокази“ у Новом Саду, посећен је и Фестивал науке у Београду, Сајам пољопривреде у Новом 

Саду, сајам ЛОРИСТ у Новом Саду и сајам намештаја у Београду.  Ученици образовног профила 

пољопривредни техничар присуствовали су манифестацији Дан стрних жита 15.06.2018., на 

огледним пољима између Сремске Митровице и Великих Радинаца у пратњи директора и 

професора наше школе.  

Током читаве године ученици су се бавили израдом разних украсних предмета од дрвета ( 

рамови за слике, кутије за накит, подметачи за чаше и др. ) столица, паноа за ходнике, итд. 

Ученици су учествовали и у презентацији школе по основним школама, као и на дан отворених 

врата наше школе и бројним волонтерским активностима у сарадњи са Канцеларијом за младе.  

 

6.4. Извештај о реализацији ученичких екскурзија 

 

Екскурзија ученика завршних разреда је планирана у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања и Правилником о екскурзијама, као и годишњим Планом рада школе. 

Савет родитеља је предложио путне правце као и време реализације али услед пријављеног 

малог броја ученика, матурска екскурзија није реализована као ни екскурзије осталих разреда. 
 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

7.1. Реализација рада педагошко - психолошке службе  

 

Рад педагошке службе реализован је на основу Годишњег плана рада школе. Радни задаци које 

је обављао педагог су: 

 учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана остваривања образовно-васпитног 

рада и других активности 

 учешће у изради Школског програма, Годишњег плана образовно-васпитног рада школе, 

акционог плана унапређења квалитета образовно-васпитног рада школе као и планирања рада 

одељенских већа, одељенског старешине, тимова, одељенских заједница, сопственог годишњег и 

месечног планирања 

  учешће у изради програма за заштиту ученика од насиља и учешће у спровођењу истог 

 учешће у изради програма за инклузивно образовање- идентификовање и праћење ученика са 

одређеним сметњама у развоју и пружање помоћи наставницима у индивидуализованом  начину  

рада. 

 учешће у реализацији Развојног плана школе за период од 2015- 2020. године, Школског 

програма, акционог плана 

 учешће у унапређивању, реализацији и праћењу васпитно-образовног рада:     

 - учешће у одабирању и примени ефикасних система, облика, метода и средстава рада у 

зависности од мотивације ученика 
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- мотивисање неуспешних ученика за рад и учење, 97,62% ученика је постигло позитиван успех 

на крају школке године 

- указивање саветодавне помоћи наставницима и одељенским старешинама у                    

савладавању тешкоћа и проблема у васпитном деловању 

 саветодавни рад са ученицима: 

 - упознавање са општим анамнестичким подацима и породичном атмосфером ученика првог 

разреда са циљем пружања правовремене и адекватне стручне помоћи, посредно, из разговора са 

одељенским старешином 

- индивидуални разговори са ученицима (ситуационе и узрасне кризе, проблеми у понашању, 

поремећени породични односи, изостајање ученика...) 

               - каријерно вођење и саветовање ученика у циљу откривања професионалних интересовања 

ученика завршних разреда у сарадњи са Канцеларијом за младе као и кроз сарадњу са 

факултетима и другим установама високог образовања  

                 - посећивање часова одељенског старешине и разговори са ученицима на теме: 

   „Емоционална интелигенција“, „Љубав и љубомора“, „Конфликти и како их разрешити", „Љутња 

и агресија“, „Стрес и начини превазилажења стреса“, „Учење учења- како и зашто учити“, 

„Мотивација за школско учење“, „Трема и како се са њом носити“, „Асертивна комуникација“, 

„Бес и како га контролисати“, „Памћење и заборављање“, „Болести зависности-то немој бити ти“, 

„Насиље међу вршњацима“, „Електронско насиље“, „Самопуздање и како га ојачати“, 

„Професионлано усмеравање“. Све наведене теме су урађене и реализоване путем ПП 

презентазија, а заинтересованост, учешће и пажња ученика је била максимална.  

- реализација програма превентивних активности за спречавање насиља, злоупотребе и 

злостављања, васпитно запуштеног, девијантног и деликвентног понашања ученика у сарадњи са 

школским полицајцима (радницима Министарства унутрашњих послова задуженим  за ученике 

наше школе) и инспекторима МУП-а, Центром за социјални рад и Саветовалиштем за младе, 

психологом школског диспанзера, спровођена је стално, а посебно у тежим и деликатнијим 

ситуацијама, акценат је био и на електронском насиљу у сарадњи са локалном самоуправом 

  израда и рад на програму мера за сузбијање изостајања ученика са наставе, укључивање 

стручних сарадника у појачан васпитни рад са ученицима и њиховим родитељима, који показују 

проблеме у понашању и имају велик број изостанака са наставе  

 сарадња са здравственим радницима и организовање предавања за ученике од стране истих 

(педијатар, стоматолог, дечји психијатар ) 

 сарадња са Црвеним крстом: 

- укључивање ученика у акције добровољног давања крви (17 ученика ) 

- присуство ученика на различитим предавањима  

 сарадња са Канцеларијом за младе:  

 -учешће ученика у различитим волонтерским активностима, истрживањима, предавањима, 

 трибинама и другим активностима.  

 -Члан комисије за израду локалног акционог плана за младе 2018-2021.  

 сарадња и саветодавни рад са родитељима: 

- сарадња са родитељима ради дијагностицирања одређених стања код ученика (поремећаји, 

кризе, конфликти) 

- консултативни контакти са родитељима који се самоиницијативно обраћају за психолошку 

помоћ ради упознавања са проблемом детета и породице 

- педагошко-психолошко саветовање позиваних родитеља чија су деца на индивидуалном 

третману или укључена у појачан васпитни рад  
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- учешће на родитељским састанцима (по позиву одељенског старешине) 

 аналитичко-истраживачки рад: 

- анкетирање ученика о учесталости и облицима насилног понашања у школи 

- анкетирање ученика завршних разреда о плановима везаним за каријеру у оквиру рада Тима за 

каријерно вођење и саветовање ученика 

- анкетирање ученика о задовољству школом и наставом 

- анкетирање о проблему изостајања ученика са наставе физичког васпитања 

- истраживања у сарадњи са другим институцијама 

 стручно усавршавање:  

- интерни семинари у школи: „Ми почетници“ за наставнике почетнике како би се оспособили за 

сам процес извођења наставе и на овај начин пружена им је неопходна помоћ, „Депресија код 

младих- симптоми и превазилажење“, „У здравом духу здраво тело“, „Климатске промене и 

њихов утицај на квалитет живота“, трибина „Значај образовања о заштити животне средине“, 

„Добар одељенски старешина“, „Електронско насиље“. 

- екстерни семинари:  учествовање у различитим истраживањима ( Национално тестирање, 

истраживање Европске фондације за обуку). У школи су реализована два семинара „До 

функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави“ и „Дијагностика, 

превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу“ , обука о противпожарној заштити 

и обука за пружање прве помоћи. Учествовање у пројекту „Обука запослених у образовању за 

проимену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног 

образовања у делу општеобразовних предмета“ реализованом на даљину, путем интернета 

(онлајн), семинар у Београду Закон о основама система образовања и васпитања и Правилник о 

сталном стручном усавршавању.   

- рад на самовредновању и вредновању рада школе, етос и настава и учење, образовна 

постигнућа ученика, подршка ученицима 

 сарадња са основним школама поводом професионалне оријентације ученика, како на територији 

општине тако и знатно шире, са другим општинама као и са вишим школама и факултетима 

 учешће и рад у стручним и другим органима школе 

- учешће на седницама наставничког већа, одељенског већа, савета родитеља, ученичког 

парламента и школског одбора 

- рад у комисији за упис ученика у нову школску годину  

- стални рад у васпитно-дисциплинским поступцима за ученике, укљученост у појачан васпитни 

рад са ученицима 

 сарадња са саветницима Министарства просвете и просветним инспекторима 

 Остварен педагошко-инструктивни увид у рад наставника почетника (4 наставника ), а посећено 

и 15 часова у циљу реализације области квалитета настава и учење 

 Учешће у изради акционог плана за развојно планирање као и тима за самовредновање 

 Организовани интерни семинари на теме: „Ми почетници“ за наставнике почетнике, „Депресија 

код младих- симптоми и превазилажење“, „У здравом духу здраво тело“, „Добар одељенски 

старешина“, „Електронско насиље“.  

 педагошко-инструктивни и саветодавни рад и сталне консултације са предметним наставницима, 

као и припремање приправника за полагање за лиценцу 

 рад са одељенским старешинама на теме: примена закона о средњој школи, изостанци, 

оцењивање, сарадња са родитељима и решавање педагошких ситуација. 
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7.2. Извештај о раду школске библиотеке  

 

Школска библиотека радила је у складу са Планом и програмом рада на уобичајеним 

пословима и задацима: 

 Непосредни рад са корисницима  

   У школској 2017/2018. години на читање је издато 1015 књига и друге стручне литературе. 

Осим издавања књига, у библиотеци је пружана помоћ ученицима завршних разреда у избору 

литературе око припреме њихових матурских и завршних радова, као и кандидатима који у нашу 

школу долазе због преквалификације и доквалификације.   

   Књижни фонд школе је 9480 књигa. Од тог броја 18 књига је купљенo за потребе библиотеке и 

преко 30 за поклон ученицима, 19 књига су поклон редовних и ванредних ученика, професора, 

издавача. 

   И ове године вођена је традиционална акција „Динар за књигу “. Од тог новца на Сајму књига у 

Београду, купљено је ове школске године 15 књига, и на основу тог податка види се да је ова 

акција више принципијелне природе, јер је сума новца прикупљена на овај начин од ученика 

више симболична. Ова заједничка активност библиотекара, ученика и њихових одељењских 

старешина ипак има значаја, јер се на тај начин ученици уче да више цене књиге кроз 

изражавање жеље за набавком појединих наслова. 

  Радно време школске библиотеке је од 07 часова до 17.00 што значи да је библиотека на 

располагању ученицима и професорима, као и свим запосленима у школи у току обе смене. У њој 

је запослен библиотекара, Стеван Тир са положеним стручним библиотекарским испитом и 

медијатекар.  

Културна и јавна делатност библиотекара  

Културна и јавна делатност библиотекара је иста као и претходних школских година, а огледа 

се у његовом учешћу у свим видовима активности у школи, као и ван школе, а манифестовала се 

у сарадњи са градском библиотеком, као и са библиотекама суседних школа, затим у 

организовању посета београдским и новосадским позориштима, као и посете колектива школе 

Сајму књига у Београду.   

 Међуопштинска сарадња са библиотекарима 

Обавеза библиотекара је учешће на акредитованим семинарима, као и на осталим сличним 

видовима размене искустава у раду организованим од матичне градске библиотеке. Ово је 

најкориснији облик активности библиотекара ван школе, јер се тако стичу нова знања и 

усавршавају и надограђују постојећа. Поред тога,библиотекар је присуствовао семинарима који 

су организовани у школи. 

  Као и увек и у ранијим извештајима о раду школске библиотеке, треба истаћи чињеницу да 

рад библиотекара не би био успешан да није било сарадње са свим релевантним чиниоцима у 

школи, почев од директора, педагога, професора српског језика и књижевности, професора свих 

струка и подручја рада па до одељењских старешина. Сви они су пружили значајну помоћ у 

свакодневним активностима школске библиотеке.                                                                                                       

                                                                                                            

 

   Библиотекар: 

                                                                                                              Стеван Тир, професор 
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8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
8.1. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

 Ученички парламент формиран је у складу са Законом и чине га ученици, представници 

одељења (по два ученика из сваког одељења). Укупно је одржано 16 састанка са следећим 

темама:  

 упознавање ученика са функцијом парламента- избор председништва (председник, заменик 

председника, записничар и 2 ученика која ће учествовати у раду Школског одбора, у складу са 

Законом) 

 упознавање чланова са Пословником о раду Ученичког парламента 

 упознавање чланова са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности 

 упознавање ученика са Законом о основама система образовања и васпитања (правима, обавезама 

и одговорностима ученика), Правилником о понашању ученика средње школе и Правилником о 

оцењивању 

 упознавање чланова са извештајем о раду Ученичког парламента за школску 2016/17. 

 упознавање чланова са планом рада Ученичког парламента за школску 2017/18. 

 анализа успеха и изостанака ученика на крају класификационих периода, као и предлог мера за 

побољшање успеха и смањење броја изостанака 

 упознавање ученика са програмом заштите ученика од насиља, интервенција у случају насиља и 

осмишљавање и реализација активности ученичког парламента у превенцији насиља у школи 

 безбедност у школи и хигијена у школи 

 учествовање Ученичког парламента у обележавању Светског дана борбе против сиде  

 учешће на конференцији „Млади предузетник 2018.“ 

 информисање чланова  о спортским активностима у школи, секцијама, такмичењима, турнирима 

 присуство ученика, чланова Ученичког парламента састанцима одржаним у Канцеларији за 

младе, састанку Уније парламената свих средњих школа, предавању одржаном од стране Црвеног 

крста у Сремској Митровици 

 посета Белом двору у Београду 

 учествовање ученичког парламента у обележавању Дана школе и Дана планете Земље, Дана 

шума, Светског дана акције за климу и другим датумима од значаја 

 организација прославе Дана заљубљених 

 учешће у прослави школске славе 

 учешће у реализација пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“  

 самовредновање –област квалитета етос и подршка ученицима (учешће у анкетирању, 

попуњавању упитника) 

 обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

 предлози за унапређење рада школе - оснивање нових секција у школи, уређење школског 

простора  

 договор око фотографисања матураната и разговор са фотографом чија је понуда прихваћена 

 иницијатива и реализација хуманитарне активности- прикупљање новчане помоћи, прикупљање 

слаткиша за децу у болници 

 организација прославе матурске вечери 

 Усвајање протокола о прослави матурске вечери 



 52 

 договор и учествовање у матурском плесу који се одржава на тргу града, а у коме учествују сви 

заинтересовани матуранти митровачких школа 

 Упознавање чланова са најбољим ученицима и Ђаком генерације 

Око организације и реализације састанака, председнику парламента помоћ је пружала 

педагошка служба. Ученички парламент је и ове школске године даo свој допринос у унапређењу 

школског живота, што кроз уређење школског простора, што кроз спровођење занимљивих 

активности у школи. Рад Ученичког парламента је задовољавајући, са тенденцијом да у наредним 

годинама буде још успешнији.   

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
9.1. Професионална оријентација, каријерно вођење и саветовање младих 

 

У оквиру професионалне оријентације ученицима је пружана помоћ да формирају реалну 

слику о својим способностима, особинама личности и интересовањима. Каријерно саветовање и 

вођење подразумева комплетне задатке на професионалном саветовању ученика.  

Педагошка служба је током године анкетирала ученике завршних разреда и по потреби су 

обављани индивидуални разговори. Школске 2016/17 формиран је стручан тим (педагог и три 

наставника) за каријерно вођење и саветовање ученика који се укључио у програм „Од школе до 

посла“ и прошао обуку за рад са ученицима у области каријерног вођења и саветовања 

организовану од стране ГИЗ-а.   

Као и до сада настављена је сарадња са факултетима и вишим школама који су у нашој школи 

вршили презентације својих занимања ( Београд, Нови Сад, Шабац, Сремски Карловци), а такође 

су биле и организоване посете истим од стране наше школе. У оквиру ИПА програма 

прекограничне сарадње између Хрватске и Србије реализован је пројект “ForestFlow“, који се 

тиче обнове и рестаурације шумских и водопривредних подручја, као и дубљег повезивања 

институција из Србије и Хрватске у циљу превенције поплава. У оквиру пројекта 27. 04. 2018. 

године организована је једнодневна стручна ескурзија за ученике наше школе, смера шумарски 

техничар и техничар за ловство и рибарство, током које је посећена Спачва и шумско газдинство 

Винковци.  

 Кроз сарадњу са одређеним факултетима ученицима су представљени различити смерови и 

услови студирања. Већи број факултета и виших школа представљали су своје смерове у нашој 

школи, а такође смо угостили и ученике неколико основних школа којима смо презентовали 

смерове и начин рада наше школе. Ученици 3. и  4. године учествовали су у радионицама 

организованим од стране Канцеларије за младе града Сремска Митровица, које су се тицале 

важности избора занимања, као и предавањима на исту тему у градској библиотеци. Циљ рада на 

професионалној оријентацији је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи 

појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, 

интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и 

занимања што успешније планира свој професионални развој. 

Међународни Дан девојчица установљен је на нивоу Уједињених нација и обележава се у 

свету сваке године последњег четвртка у априлу. Ове године наша школа обележила је Дан 

девојчица 26. Априла. Тим поводом ученице наше школа такмичиле су се у малом фудбалу, још 

једној традиционално мушкој игри на овим просторима. Како је циљ ове манифестације стварање 

могућности да се девојчице упознају са нетипичним професијама којима се жене баве, да 
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прошире знање и свест о могућностима за избор занимања и оснаже да приликом одабира својих 

професија не подлежу стереотипима већ се руководе према личним интересима и талентима, 

после утакмице девојчице су посетиле неколико компанија у нашем граду. Једна од успешно 

реализованих идеја била је и замена улога, ученице су замениле своје наставнице за катедром и 

директора у његовој канцеларији. Професори су им помогли да осмисле час онако како он и 

треба да изгледа, показали им све припремне радове до самог извођења наставе, а онда се са 

њима упутили  на часове. Ученице су носиле дневнике, уписивале час, предавале лекцију, 

испитивале, оцењивале. Озбиљно су схватиле свој задатак и тако га и обавиле. Завршни део 

планираног програма прославе Дана девојчица била је изложба „Римљанке”, коју су одржале 

ученице наше школе под менторством наставнице Маријане Живковић Дутчак. На овај начин 

представиле су живот римљанки, њихов положај у друштву и породици.  

Успешна предузетница, архитекта, Марија Килибарда, посетила је нашу школу 08. 05. 2018. 

године и том приликом упознала ученике са својим радом и одговорила на сва њихова питања 

везана управо за даље школовање и могућности које им се пружају за наставак школовања али и 

након тога.  

12. 10.  у сарадњи са Канцеларијом за младе реализована је обука ученика другог, трећег и 

четвртог разреда на тему Каријерног информисање у оквиру пројекта „Немам баријеру да градим 

каријеру“ и 01.12. присуствовали су конференцији „Млади предузетник 2017.“ као завршни 

догађај овог пројекта са циљем да се младима пружи подршка при одабиру занимања као и на 

јачању предузетничког духа.  

На општинском такмичењу ученика средњих школа у изради бизнис планова и вештинама 

њиховог презентовања, у оквиру пројекта „НаПред” екипа наше школе освојила је треће место и 

показала изузетне вештине у изради бизнис планова и вештине презентовања.  

Формиран је Каријерни инфо кутак где су се током школске године ученици могли 

информисати о понудама факултета, виших школа, терминима припремне наставе и свим другим 

питањима од значаја за даље школовање.  

Ученици завршних разреда као и сваке године имали су прилику да посете и сајам образовања 

„Путокази“ у Новом Саду. Ученици образовног профила пољопривредни техничар, шумарски 

техничар, техничар за ловство и рибарство и месар су посетили и сајам пољопривреде у Новом 

Саду. Као и сваке године посећен је и међународни сајам „ЛОРИСТ“ У Новом Саду., Фестивал 

науке у Београду и сајам намештаја у Београду.  Ученици образовног профила пољопривредни 

техничар присуствовали су манифестацији Дан стрних жита 15.06.2018., на огледним пољима 

између Сремске Митровице и Великих Радинаца у пратњи директора и професора наше школе.  

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
1. 1. Утврђивање почетне мотивације за уписано  

2. занимање (ученици 1. разреда) 

3. 2. Анкетирање уч. 1. раз. о изборним предметима 

педагог, одељенски старешина, септембар, 

октобар 

3. Информисање (путем предавања) и анкетирање 

ученика 3. и 4. разреда о професионалним  

плановима 

Тим за каријерно вођење и 

саветовање  

 

друго 

полугодиште 

4. Професионално васпитање (1, 2, 3 разред) Тим за каријерно вођење и 

саветовање, наставник прак. 

наст., предметни наставник 

током 

године 

5. Селекција и припреме најуспешнијих ученика  

за такмичење у струци (2, 3 и 4 раз) 

наставник практичне наставе  и 

стручних предмете 

друго 

полугодиште 
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9.2. Здравствена превенција 

 

Годишњим програмом рада школа утврђен је програм здравственог васпитања. Циљеви овог 

програма били су: 

1. стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота 

2. унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље 

3. остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика. 

Рад на реализацији Програма одвијао се у оквиру: 

- редовне наставе 

- ваннаставних активности - спортских секција, клубова здравља, секције за заштиту 

животне средине, акција за унапређивање школског простора као и простора око школе 

(дворишта, спортских терена, травњака, паркова...), акција посвећених здравој исхрани, здравим 

стиловима живота... 

- ваншколских активности на пошумљавању и уређивању зелених површина, сарадња са 

заједницом на организовању културних активности и других садржаја за креативно и 

рекреативно коришћење слободног времена (излети, екскурзије и слично). Реализатори овог 

Програма били су директор и педагог у сарадњи са здравственим установама, Саветовалиштем за 

младе, одељенским старешинама, предметним наставницима, као и самим ученицима. 

Активности које су реализоване у току школске године: 

 организација живота и рада у школи је била таква да се превентивно деловало против сваког 

поремећеног понашања ученика 

 ученици су се упознали са штетношћу деловања ПАС-а на млади организам  

 обезбеђено је укључивање ученика у што већем броју у ваннаставне активности, различите 

секције 

6. Професионално информисање ученика  

основних школа (8 разред) о нашој школи 

директор, педагог и председници 

стручних већа 

друго 

полугодиште 

7. Рад са родитељима по овим активностима из  

домена проф.оријентације и преоријентације 

одељенски старешина током године 

8. Популаризација школе- образовних профила 

 (радио, штампа, веб сајт, ТВ) 

директор и стручни тим друго 

полугодиште 

9. Сарадња са факултетима и вишим школама Тим за каријерно вођење и 

саветовање, председници 

 стручних већа 

фебруар-мај 

10. Организација Дана девојчица Тим за каријерно вођење и 

саветовањње, директор,  

наставници 

26. април 

11. Учествовање у пројектима Тим за каријерно вођење и 

саветовање, директор,  

наставници 

током школске 

 године 

12. Посете сајмовима Тим за каријерно вођење и 

саветовање, директор,  

наставници 

током школске  

године 
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Реализација циљева и задатака датих програма вршила се кроз следеће предмете: 

 хемија –„Хемијска својства ПАС-а, са акцентом на садржај који штетно делује на организам“; 

„Штетности конзумације дувана” 

 биологија –„Утицај ПАС-а на органе и системе органа за дисање, циркулацију, варење, нервни 

систем и репродуктивни систем“, „Шта је ризично понашање за здравље?“, „Шта је СИДА и који 

су путеви преношења ХИВ-а“, „Болест прљавих руку, заштита и превентива“ 

 филозофија – „Шта су вредности и зашто оне треба да усмеравају понашање“ 

 социологија – „Шта су правила и шта би се догодило да их нема“, „Вештина рећи НЕ социјалном 

притиску вршњака“,  „Изграђивање хуманих односа међу половима - основа срећног брака“ 

 физичко васпитање – „Ефекти физичког вежбања на организам“, „Важност снаж“, „Које су 

импликације за здравствено васпитање“ 

 часове одељенских старешина на тему последице и превенција болести зависности, здраве 

исхране, хигијене, здравих стилова живота, репродуктивног здравља, депресије, стреса и начина 

његовог превазилажења, полно преносивих болести, ризичног понашања младих, унапређења 

здравља и др.  

Неки од ових садржаја реализовани су и у оквиру стручних предмета, биологије, социологије, 

грађанског васпитање и часова одељенског старешине. 

Ове школске године директор школе заједно са педагошком службом посебно је инсистирао на 

едукацији ученика, кроз укључивање у следеће активности: 

 у новембру је организовано предавање на тему Уједињени против дроге- твоје не мења све. 

 поводом светског дана борбе против сиде др Бојана Цањар је одржала предавање на тему „Сида и 

полно преносиве болести“ 

 предавање др Бојане Цањар на тему „Репродуктивно здравље“. 

 Поводом Светског дана хране који се сваке године обележава 16. октобра, ученици су 

присуствовали Трибину о храни „Какву храну једемо?“ реализованом од стране професори наше 

школе. Предавање је организовано у циљу подизања свести о значају правилне исхране.  

 ученици наше школе учествовали су и у акцији добровољног давања крви (17 ученика). У 

сарадњи са Црвеним крстом, ученици су учествовали на радионици „У улози добровољног 

даваоца крви“ и присуствовали предавању „Добровољно давање крви“ како би се боље 

информисали о самом давању крви и мотивисали да учествују у тим акцијама.  

 организовани су редовни систематски и стоматолошки прегледи у сарадњи са Заводом за Јавно 

здравље у Сремској Митровици 

 У току школске године одржана су бројна предавања ученицима на теме: „Зашто сам радије на 

ФБ него напољу?“, „Бес и начини превазилажења беса“, „Психосоцијално сазревање, пубертет и 

адолесценција“, „Толеранција“, „Конфликти и како их разрешити“, “Емоционални живот-

контрола емоција“, „Депресија код младих- симптоми и превазилажење“, „У здравом духу здраво 

тело“. 

 У сарадњи са Канцеларијом за младе 05. 10 организована је и радионица „Партиципација младих 

са хендикепом“., а  27.02. присуствовали су Међународном филмском фестивалу који се састојао 

од неколико кратких филмова који мењају перспективу, поготово када су у питању особе са 

хендикепом.  

 У априлу је поводом Дана школе организована недеља спортских активности са циљем 

промовисања здравих животних навика. 

На почетку школске године педагог је упознала и наставнике и ученике са Општим 

протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, одржано је и предавање на тему 

„Спречавање и заштита деце од злоупотребе, злостављања и занемаривања“, на часовима 
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одељењских старешина као и грађанског васпитања. Одржане су радионице за све ученике од 

првог до тећег разреда на тему „Насиље међу вршњацима“, као и радионице „Асертивна 

комуникација“, „Алкохолизам – болест или не“? 

Тешкоће у реализацији ових програма представљала су недовољна предзнања ученика, 

неискуство, недовољна отвореност и искреност везана за поједине проблеме личности, интимног 

живота и породичних конфликата. 

Велики допринос остваривању Програма превентивних активности у борби против насиља, 

дроге и других болести зависности, као и безбедности ученика у школи има и постављање видео-

надзора (19 видео камера). 

 

9.3. Реализација програма за естетско, еколошко и хигијенско уређење школе 
 

Анализирајући реализацију овог програма за школску 2017/18. годину можемо бити задовољни 

остварењем постављених циљева и задатака као и постигнутим резултатима.  Према 

приоритетима преуређене су и окречене учионице (неколико одељења су сами средили своје 

учионице) и ходници. Кабинети и лабораторије опремљени су адекватним наставним средствима, 

компјутерима, видео-бимом, флип чартом, пројекторима, телевизорима. Међупростори, 

степеништа и холови освежени су зеленилом и зидним поставкама културних, образовних и 

стручних експоната. Ученици су на ЧОС-у сређивали своје учионице, а у оквиру практичне 

наставе ученици шумарске струке заједно са својим професорима су се побринули за уређивање 

и одржавање дворишта, а посебно расадника. У приземљу школе су сталне поставке изложби 

различитих садржаја, од обележавања годишњица познатих писаца, научника, догађаја, до радова 

Ученичког парламента на теме: „Дан заљубљених“, „Дан вода“, и др. У школској библиотеци је и 

стална поставка изложбе занимања у оквиру Презентације школе. У холу школе у приземљу је 

адекватна, актуелна изложба професорице историје Дутчак Маријане под називом „Римљанке“, 

као и радова ученика и професора дрвопрерађивачке струке. У дворишту школе постављен је 

пано на коме су приказана занимања и занимљиви садржаји из живота и рада школе. Еколошки 

акценат образовно- васпитних програма школе условио је бројне активности наших ученика као 

едукатора. Наша школа и ове школске године била је укључена у реализацију пројекта „За 

чистије и зеленије школе у Војводини“ у оквиру ког је реализовала бројне активности које 

доприносе очувању и уређењу животне средине, пре свега окружења наше школе. Ова активност 

се реализује девет година уназад са циљем подизања свести и личне одговорности за бригу о 

животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама у Војводини. За 

изузетне резултате и допринос у неговању еколошке свести у оквиру овог пројекта наша школа је 

и награђена. Школа се активно укључила у акцију сакупљања пластичних чепова за удружење 

„Чепом до осмеха“ чијом рециклажом се прикупљају средства за помоћ деци са инвалидитетом 

како би им се омогућило лакше функционисање у образовању. такође, укључили смо се у 

рециклирање лименки. Остварена је и сарадња са RECAN- фондом за рециклажу лименки, који је 

обезбедио кутије и џакове потребне за прикупљање истих. У оквиру ове сарадње, 20. децембра 

одржано је и информативно предавање од стране представника RECAN - фонда, Немање 

Коматовића, који је том приликом упознао ученике, а и наставнике наше школе са процесом 

рециклаже лименки и указао на важност рециклирања.  
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Током школске године обележени су бројни значајни еколошки датуми. Поводом обележавања Дана шума 

21. 03. реализована је презентација за ученике наше школе али и ученике осмог разреда ОШ Јован 

Јовановић Змај из Сремске Митровице на тему: „Зашто су нам шуме важне”? Предавање је реализована у 

сарадњи са предавачима из Шумског газдинства Сремске Митровице. Овај дан обележен је и на градском 

тргу где су ученици наше школе у пратњи наставнице делили пролазницима еколошке летке и саднице из 

школског расадника како би и на овај начин подсетили локалну јавност на чињеницу да су шуме од 

изузетног значаја за очување животне средине, а у исто време веома угрожене. Чланови секције за 

заштиту животне средине обележили су Светски дан акције за климу пригодним предавањима о 

климатским променама, озонским рупама, ефекту стаклене баште и киселим кишама. Предавања су 

одржана и за ученике и за професоре, а циљ свега је да се укаже на антропогени утицај на животну 

средину и климатске промене које веома утичу на квалитет живота. Такође, поводом обележавања Дана 

образовања о заштити животне средине ученици су присуствовали и трибини „Значај образовања о 

заштити животне средине“ одржаној од стране наших професора. Трибине су реализоване у сарадњи са 

Градском управом за образовање Сремске Митровице.  У оквиру рада секције направљени су панои 

„Рециклажом спасимо планету“ и  предмети од материјала за рециклажу који су коришћени у сврхе 

обележавања Дана планете на градском тргу. Формирана је Еко патрола која је пре свега била задужена за 

правилно одлагање отпада и рециклирање.  Еко патрола је водила еколошки дневник, дизајниране су 

адекватне мајце за еко патролу, постављене су кутије за рециклирање лименки и кутија за рециклирање 

пластичних чепова. Еко патрола бринула је да се кутије на време празне и сакупљени материјал за 

рециклажу правилно одлаже и учествовала у  истраживачком раду ван школе.  

Ученици су током школске године били ангажовани у уређивању и чишћењу школског 

двориште, као и уређивању учионица и школске зграде.  

 

9.4. Извештај рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања бавио се у највећој 

мери  превенцијом различитих облика насиља. Поред превентивних активности, чланови Тима су 

били у ситуацији и да реагују на одређене облике насиља који су се десили у току школске 

године.  

Активности тима: 

 Формирање тима и израда Програма заштите ученика од насиља 

 Упознавање свих релевантних особа (ученици, професори, савет  родитеља, школски одбор, 

школски полицајци) са Програмом заштите ученика од насиља и Протоколом поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занeмаривање  

 Разговори и анкетирања ученика (на састанцима Ученичког парламента, као и на ЧОС-у) и 

процена нивоа ризика од насиља, уочавање потенцијалних ризичних тачака 

 У оквиру обележавања Дана школе организована спортска недеља посвећена сигурном и 

безбедном школском окружењу 
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 Током године одржана предавања за ученике на теме: „Асертивна комуникација“, „Конфликти и 

како их решити“, „Интернет- од употребе до злоупотребе“, „Одговорност ученика и васпитно-

дисциплинске мере у школи“ предавања припремила ПП служба и реализовала на ЧОС-у, 

часовима грађанског васпитања  и састанцима ученичког парламента  

 За све ученике од првог до трећег разреда одржане су радионице „Насиље међу вршњацима“ које 

су забележене фотографијама и видео снимцима. Анализом евалуације радионице може се 

приметити да су ученици задовољни и одабиром теме али и начином рада.  

 У оквиру пројекта Матура 2018. реализовано је предавање од стране МУП-а на тему „Безбедност 

у саобраћају“ и „ Како безбедно и радосно прославити матуру“, „Превенцији насиља, 

злоупотребе алкохола и опојних дрога“ 

 Ученици завршних разреда одазвали су се и позиву Националне возачке академије и учествовали 

у превентивно-безбедносној акцији „Живот за младе“ намењеној младим возачима са пробном 

дозволом.  

 Једна од значајних трибина у организацији Канцеларије за младе била је и „Трбина о вршњачком 

насиљу“ одржана у просторијама Градске управе Сремске Митровице где су ученици наше 

школе, чланови парламента, активно учествовали у дискусији на тему насиља са представницима 

ПУ у Сремској Митровици и Центра за социјални рад „Сава“. 

 Током године тим се неколико пута укључио у решавање озбиљнијих ситуација насиља у школи- 

реакције су спроведене по предвиђеним корацима и уз сарадњу са МУП-ом, здравственим 

центром и центром за социјални рад, ефекти предузетих мера су дали позитивне резултате 

 Предавање у општини на тему „Унапређење безбедности ученика у школи“ 

 Током године чланови тима (педагог и поједини наставници) су се неколико пута укључили у 

решавање случајева занемаривања у породицама наших ученика- реакције су спроведене у 

сарадњи са Центром за социјални рад (пријављивањем случаја и каснијим праћењем ефеката 

предузетих мера) 

9.5.  Извeштај рада тима за самовредновање рада школе 
 

Активност тима за самовредновање рада школе ове године била је усмерена на кључне области 

из самовредновања рада школе које су спољни саветници оценили слабом оценом: 1) етос, 2) 

настава и учење, 3) подршка ученицима. Самовредновање је реализовано у сарадњи са 

професорима, ученицима, члановима органа управљања и родитељима. За сваки појединачни 

показатељ докази су обезбеђени попуњавањем скале процене и упитника, као и константним 

праћењем одговарајуће документације  и рада професора и ученика од стране тима, директора и 

педагошке службе. На основу анализе и обраде добијених података састављани су извештаји са 

којима су упознати сви чланови Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља и 
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ученичког парламента, са циљем изношења и разматрања предлога и мера за унапређење 

одређених сегмената рада школе. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС 

У области квалитета Етос већина стандарда је остварена у потпуности. 

Регулисани су међуљудски односи у школи, овај стандард је присутан у већој мери-у школи 

постоји доследно поштовање норми којим је регулисано понашање и одговорност свих, у личним 

обраћањима свих у школи видљиво је међусобно уважавање, за дискриминаторско понашање у 

школи предвиђене су мере и санкције, за новопридошле ученике и наставнике примењују се 

разрађени поступшци прилагођавања на нову школску средину. 

Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу- овај стандард је присутан у великој 

мери. У школи се примењује интерни систем награђивања за постигнуте резултате и организују 

се различите школске активности за ученике у којима свако има прилику да постигне успех. 

Резултати ученика се подржавају и промовишу. Школа похваљује и награђује успешне ученике 

као и локална самоуправа. 

Школа је безбедна средина за све-овај стандард је присутан у већој мери, већина ученика се у 

школи осећа безбедно, организују се превентивне активности које доприносе безбедности у 

школској заједници. У случају насиља примењују се мере интервенције у складу са Протоколом. 

У школи постоји видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. Поруке ненасиља као и 

препоруке за поступање у одговору на насиље истакнуте су на паноима на видљивим местима у 

школи, за ученике, родитеље и наставнике. Одредбе из Протокола којима се одређују 

интервентне и превентивне мере и кораци у поступању су уграђени у интерна акта школе. У 

школи функционише унутрашња заштитна мрежа ( дежурства, видео надзор). Инциденти и 

случајеви вршњачког насиља се евидентирају и процесуирају према Правилнику о протоколу 

поступања. Ученици знају коме могу и треба да се обрате за помоћ у случају насиља. 

Превентивне радионице се реализују на часовима одељенског старешине.  

Школски амбијент је пријатан за све- овај стандард је присутан на високом нивоу. Школа настоји 

да школски простор оплемени и учини пријатним. Двориште је уређено. У уређењу школског 

простора преовладавају радови ученика. 

У школи је развијена сарадња на свим нивоима- овај стандард је присутан у већој мери. 

Ученички парламент добија подршку од стране запослених и директора. Ученици и наставници 

организују заједничке активности, сарађује са са различитим актерима у заједници. У Извештају 

о раду школе постоје докази о активностима и ученика и наставника. Родитељи се информишу о 

активностима школе. Укључивање родитеља у различите активности школе планирано је 

Годишњим планом рада школе.  
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У вредновању кључне области НАСТАВА И УЧЕЊЕ користили смо и скале процена које су 

попунили наставници. Вреднована су следећа подручја: 

1. Подручје вредновања  ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 

У оквиру процеса планирања и припремање више је заступљено само припремање наставе док је 

процес планирања нешто мање заступљено. 

У оквиру планирања професори су упућени на циљеве и задатке који су планирани. Испуњавају 

их у већој мери или у потпуности.  Користе различите методе и технике током извођења наставе, 

међутим настава се одвија  углавном у просторијама школе, учионицама и кабинетима. 

Коришћење савремених метода је умањој мери заступљено у раду професора. Сваки наставник 

има годишњи и оперативни план рада за свој предмет.  

У  оквиру процеса припремања професори су углавном или у потпуности користе стручну 

литературу, укључујући и интернет. Процењују да им је час јасно структуисан и обраћају пажњу 

на проверавање претходног градива. Оно што може да се закључи јесте да је у мањој мери или 

није уопште заступљена сарадња са ученицима и колегама приликом састављања наставног 

плана и припреме часа. Насатвници се припремају за наставу, али поједини то чине нередовно и 

непотпуно, недовољно се уважавају различите могућности и потребе ученика.  

2. Подручје вредновања НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Узимајући у обзир све наставне процесе може се приметити да је комуникација и сарадња 

најзаступљенији процес у оквиру наставе и учења. Рационалност и организација је на основу 

просека нешто мање заступљена, док су подстицање ученика и примена знања најмање 

заступљени у раду професора. Међутим, сви наставни процеси су генерално у потпуности или у 

већој мери заступљени у раду, а овај преглед може да послужи као показатељ шта би још требало 

развијати у оквиру наставе и учења. 

2.1. Комуникација и сарадња 

Према резултатима може се закључити да је у комуникацији и сарадњи код већине професора 

највише заступљено уважавање личности ученика и обраћање са поштовањем уз могућност и 

давање могућности и времена да размисле и да изразе своје размишљање. Најмање заступљена 

активност јесте подстицање ученика да слушају једни друге и међусобно уважавање ученика. 

Ученици не добијају увек готове информације, већ се упућују да користе претходно искуство и 

предзнање за проналажење одговоре и нових решења.  

2.2. Рационалност и организација 

Када је у питању овај процес видимо да је код испитних професора највише заступљено 

придржавање плана, прилагођавање градива и обавезно резимирање на крају часа. Наставници се 
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у организацији часа руководе планираним циљевима и задацима, наставне методе, облици рада и 

наставна средства усклађени су са планираним циљевима и задацима, наставним садржајима и 

примерени узрасно-развојним карактеристикама ученика. Постоје поједини професори који не 

користе у потпуности расположив простор, наставна средства и садржаје па је препорука да се на 

тај аспект обрати више пажња.  

2.3.  Подстицање  ученика 

Резултати показују да више од 50% активности који подразумевају подстицање ученика у 

потпуности присутно у раду професора, док је неких 30% активноти заступљено у већој мери. 

Значајан податак је да не постоје активности које се не примењују када је у питању подстицање 

ученика. Највише професора се изјаснило да даје веома јасне инструкције, да даје подршку и 

мотивише ученике на учење. Међутим, подстицање ученика на истраживачки рад и самосталност 

је мање заступљено.  

2.4. Корелација и примена знања 

Око 50% активности које подразумевају корелацију и примену знања је присутно у потпуности у 

раду професора. Највише је заступљена примена знања и корелација са свакодневним животом. 

Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују у свакодневном животу. 

Међутим као и у претходним запажањима мање је заступљена сарадња и комуникација са 

ученицима, организација ваннаставних активности и рад на њиховим интересовањима. 

Корелација међу темама и садржајима унутар једног предмета је добра али је међу предметима 

ретко присутна.  

3. Подручје вредновања УЧЕЊЕ 

3.1. Одговорност ученика 

Подстицање одговорности код ученика је заступљено у раду професора у већој мери. Професори 

подстичу ученике на објективност и на преузимање одговорности за сопствено напредовање и 

развој. Нешто мањи број професора уважава мишљење и подстиче одговорност при процесу 

вредновања.  

3.2. Начин учења 

Преко 50% активности који су везани за примену различитих метода учења су заступљени у 

потпуности у раду професора. Највише је заступљено учење ученика да знају да одреде 

приоритете када је у питању знање и њихова примена. Како да уче и које технике да примењују 

како би побољњали знања и компетенције из неке области. Слабије се решава критичко 

размишљање и процеси решавања проблема, истрживање и учење путем открића. 

4. Подручје вредновања ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

4.1 Праћење и оцењивање 
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Око 80% индикатора је застипљено у раду професора у потпуности или у већој мери. Професори 

у највећој мери су окусирани на поштовање правала о оцењивању и вредновање активности 

ученика при чему свако додатно залагање се вреднује позитивно. Бележење и праћење процеса 

напредовања је мање заступљено као и провере и вредновање у свим фазама наставног процеса. 

4.2 Извештавање 

Око 80% индикатора је заступљено у раду профеосора у потпуности или у већој мери. Као и у 

претходним запажањима професори су највише усмерени на поштовање и праћење процедуре 

када је у питању извештавање док је мање заступљено праћење темпа напредовања ученика 

односно извештавање о нивоима постигнућа. 

На основу увида у квалитет наставе и учења присуством часовима, констатујемо следеће: 

У области квалитета настава и учење стандарди су у просеку добро остварени. Велика већина 

наставника успешно примењује дидактичко-методичка решења на часу. Наставници истичу 

кључне појмове и циљеве часа, дају упутства и објашњења која су ученицима јасна, истичу и 

поступно постављају све сложеније захтеве. 

Непосредним увидом у наставу и анализом документације констатујемо да већина наставника 

користи наставне методе и облике који су ефикасни у односу на циљ часа. На већини часова 

наставници су били успешни у стварању подстицајне атмосфере за рад. У школи постоји добар 

однос између наставника и ученика. Наставници у већини случајева показују поштовање, 

испољавају емпатију према ученицима и адекватно реагују на међусобно неуважавање ученика. 

Наставници на часовима углавном користе различите поступке за мотивисање ученика и пружају 

могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом 

учења на часу. На већини посећених часова види се да ученици стичу знања на часу. Активности 

ученика показале су разумевање предмета учења на часу. Ученици учествују у раду, 

заинтересовани су, користе доступне изворе знања и повратну информацију од наставника како 

би решили задатак. 

Наставници су углавном успешни у прилагођавању рада на часу образовно-васпитним потребама 

ученика. У највећој мери прилагођавање се односило на усклађивање темпа рада са различитим 

потребама ученика и на посвећивање времена ученицима у складу са њиховим образовним и 

васпитним потребама, а у мањој мери и на прилагођавање наставних садржаја индивидуалним 

карактеристикама ученика. 

Наставници ефикасно структурирају, повезују делове часа и користе време на часу. На 

посећеним часовима наставници су на конструктиван начин успостављали и одржавали 

дисциплину. 

Постојећа наставна средства углавном се функционално користе. На мањем броју часова није 

било интеракције међу ученицима која је у функцији учења ( питања, идеје и коментари ученика 
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нису у довољној мери коришћени за рад на часу). Већина наставника проверава да ли су 

постигнути циљеви часа. 

На посећеним часовима види се да наставници уче ученике различитим техникама учења, да 

повезују ново градиво са претходно наученим, наставне садржаје са примерима из свакодневног 

живота и како да користе различите начине за решавање задатака. Нешто мањи број наставника 

учи ученике да у процесу учења повезују садржаје из различитих области и да постављају себи 

циљеве у учењу. 

Већина наставника је давала потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 

раду и похваљивала напредак ученика. Већина наставника прилагођава захтеве могућностима 

ученика и придржава се захтева из Правилника о оцењивању ученика у средњој школи. 

Углавном недостају активности у којима би се ученици учили како да процењују свој напредак, 

иако је на посећеним часовима било прилике за исто. 

Сви критеријуми из ових стандарда остварени су у већој мери. 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Највише индикатора у оквиру ове области је препознато и процењено као у потпуности 

присутно. Родитељи сматрају да је око 70% индикатора у потпуности присутно када је у питању 

подршка ученицима. Професори процењују потпуну заступљеност око 60% а најлошије су 

проценили ученици. Један број ученика процењује да неки од индикатора подршке ученицима 

нису уопште присутни или су присутни  у мањој мери. 

1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима 

Овај стандард је присутан у великој мери. Односи се како на пружање подршке ученицима по 

питању учења, тако и по питању безбедности сигурности ученика у школи. Сви ученици, 

родитељи и запослени у школи упознати су са садржајем Правилника о безбедности ученика, као 

и о томе које су њихове обавезе по питању учења, као и да су сами одговорни за учење и уопште 

своје поступке. 

2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика 
 

Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и 

интересовањаученика, у складу са ресурсима школе је на задовољавајућем нивоу. Слободне 

активности подстичу индивидуалне склоности и интересовања, правилно коришћење слободног 

времена, богаћење друштвеног живота и разоноде ученика и развијају и негују другарство и 

пријатељство.Испитани родитељи у великој мери подстичу своју децу да се укључују у 

ваннаставне активности, међутим отежавајућа околност за учешће у истим је велик број ученика 

путника који су везани за ђачки превоз и не могу да остану на ваннаставним активности, те због 

тога и мали проценат ученика је одговорио да је укључен у бар једну ваннаставну активност. У 



 64 

школи се константно спроводи програм здравственог васпитања који за цињ има стицање знања, 

формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота као и 

елиминисање утицаја који штетно делују на здравље. Наставници подстичу ученике да брину о 

свом здрављу, кроз наставне и ваннаставне активности промовишу се здрави стилови живота. 

Ради промовисања здравља школа има сталну сарадњу са здравственом службом, организују се 

посете здравствених радника, едукација ученика,доступне су им брошуре и едукативни постери. 

Систематски прегледи и прегледи зуба редовно се спроводе сваке године. Сви 

анкетирани:ученици, наставници и родитељи одговорили су да знају коме треба да се обрате 

уколико дете има извесне емоционалне, телесне, здравствене или социјалне проблеме и у школи 

се поштује приватност и поверљивост информација о потребама и проблемима детета. Сви 

анкетирани родитељи одговорили су да имају добру сарадњу са одељенским старешином и 

стручном службом у праћењу развоја свог детета. Заинтересованост за ваннаставне активности у 

овој школској години је већа него претходних година самим тим што је и избор понуђених  

много присутнији. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој присутан 

је у великој мери. Ученици се стално подстичу да брину о природи и да је чувају, спроводе се 

разне акције у оквиру школе, а такође и у сарадњи са локалном самоуправом, одржава се и 

уређује школско двориште, обележава се Дан планете земље, Дан вода, Дан шума, активно ради 

секција за заштиту животне средине... Кроз наставни рад подстиче се професионални развој 

ученика присутан је у великој мери. Кроз теоријску, практичну наставу и вежбе из стручних 

предмета, ученици се информишу, подстичу и усмеравају у професионалном развоју. Такође, у 

школи је формиран тим за Каријерно вођење и саветовање ученика, Каријерни инфо кутак и 

активно се сарађује са Канцеларијом за младе.  

3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група 
 

Овај стандард присутан је у задовољавајућој мери, с обзиром да имамо свега неколико деце са 

блажим сметњама у развоју (4 ученика). Школа предузима активности за упис ученика из 

осетљивих група као и мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. Ови 

ученици су од самог уписивања у школу, у третману педагошко-психолошке службе која активно 

сарађује са одељењским старешином и родитељима, води се рачуна о њиховом редовном 

похађању наставе, благовремено реагује уколико су у питању изостанци и уколико је потребно 

сарађује са одређеним здравственим службама.  

4. Установа/пружалац обуке у стручном образовању се стара да свим ученицима учини 

доступним службе и активности каријерног вођења 

Овај стандард присутан је у великој мери. Ученицима су све време трајања школовања доступне 

ефикасне могућности за каријерно вођење.Услуге каријерног вођења пружају наставници, 

педагошко- психолошка служба у сарадњи са стручњацима Националне службе за запошљавање 

и Тим за каријерно вођење и саветовање ученика. Ученици се у школи кроз разговоре и 

информативне материјале информишу о могућностима наставка школовања или запослења, а 

наставници им помажу при процени сопствених способности знања и умећа за наставак 
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школовања или запослења. Информације које у школи добијају су јасне и актуелне. У школи су 

такође доступни и информативни материјали у штампаном и електронском облику о наставку 

школовања и избору занимања, а школа пружа и могућности учествовања у разним акцијама као 

што су „Дани отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и сусрети са 

представницима из разних области. Од велике важности кад је у питању каријерно вођење је 

сарадња са Националном службом за запошљавање, факултетима, вишим школама и појединим 

радним организацијама. Већина ученика, као и родитеља, задовољна је услугама каријерног 

вођења које им се нуде.  

Анализирајући План на крају школске године можемо констатовати да су се сви актери 

максимално трудили да реализују планиране активности и стандарде и индикаторе подигну на 

виши ниво.  

 

9.6. Извештај о раду тима за инклузивно образовање 

 

Инклузивно образовање је део система вредности у коме свака особа мора бити уважавана, а 

различитости се разумевају као богатство и извор учења.  

На почетку школске године су стручни и управни органи школе упознати са циљевима 

инклузивног образовања. Формиран је стручни тим за инклузивно образовање. Приступљено је 

дијагностицирању ученика са посебним потребама и констатовано да у овој школској години 

2017/2018. у нашој школи било 4  ученика којима је потребна подршка и помоћ . То су ученици 

одељења П41, Х41, Д32 и Д11 (у питању су церебрална парализа, блага ментална ретардација, 

дислексија, дисграфија и ученици са говорним оштећењима) који су успешно савладали градиво 

по прилагођеном, индивидуализованом програму, док је за ученика из одељења Д11 на основу 

извештаја интерресорне комисије урађен ИОП, за поједине предмете ИОП1, а за физичко 

васпитање ИОП2. Сви ученици су успешно завршили школску годину. 

 

9.7. Извештај о уписним активностима за први разред средње школе 

 

На основу плана уписа за школску 2018/19. годину и календара уписа у средње стручне 

школе од стране Министарства просвете, науке, и технолошког развоја директор школе је на 

Наставничком већу формирао комисије за упис ученика у први разред. 

Испоштовано је време уписа као и накнадни термин за слободна места. 

 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Стручно усавршавање запослених текло је у складу са планираним активностима Тима за 

стручно усавршавање. Наставници, стручни сарадници и директор учествовали су на бројним 

семинарима, како интерним организованим у нашој школи од стране ПП службе и појединих 

професора, тако и екстерним организованим од стране Министарства просвете, науке, и 

технолошког развоја, Школске управе у Новом Саду, Завода за унапређивање васпитања и 

оброзовања, факултета и невладиних организација. Реализација стручног усавршавања детаљно 
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је дата у извештајима стручних већа, извештаја о раду директора и педагошко – психолошке 

службе.  

Током  школске године наставници су похађали курс енглеског језика (три нивоа) организован од 

стране наших професора енглеског језика и обуку за употребу програма Archicad. Стално 

стручно усавршавање одељенских старешина на тему „Како бити успешан одељењски 

старешина“ и „Вредновање и евалуација рада наставника“ као и решавање посебних педагошких 

ситуација, од стране педагога као и методе и технике оцењивања у настави, реализовано је  

успешно. Организовано је стручно усавршавање у школи на теме: „Ми почетници“ за наставнике 

почетнике како би се оспособили за сам процес извођења наставе и на овај начин пружена им је 

неопходна помоћ, „Депресија код младих- симптоми и превазилажење“, „У здравом духу здраво 

тело“, „Климатске промене и њихов утицај на квалитет живота“, присуствовали су трибини 

„Значај образовања о заштити животне средине“, „Добар одељењски старешина“, „Електронско 

насиље“. Учествовали су у различитим истраживањима ( Национално тестирање, истраживање 

Европске фондације за обуку). Што се тиче екстерних семинара, у школи су реализована два 

семинара „До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави“ и 

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу“ као и обука о 

противпожарној заштити за све запослене и обука за пружање прве помоћи. Наставници су 

учествовали и у пројекту „Обука запослених у образовању за проимену општих стандарда 

постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу 

општеобразовних предмета“ реализованом на даљину, путем интернета (онлајн).  

Сви наставници имају свој лични план за школску 2018-2019. годину и извештај о стручном 

усавршавању за школску 2017-2018 где се може видети детаљан приказ свих реализованих 

активности стручног усавршавања наставника наше школе, како екстерних тако и интерних 

семинара, стручних скупова, сајмова, конференцијама и др. који су допринели унапређењу 

наставе у школи. Све те активности доказ су да се у овој школској години заједнички радило на 

унапређивању рада наше школе у свим областима (настава и учење, образована постигнућа 

ученика, подршка ученицима, етос, ресурси). 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О УВОЂЕЊУ У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 
 

У протеклој школској години рађено је на увођењу  у посао наставника почетника: Ана 

Мартиновић- ментор Ана Аларгић и Сања Владисављевић- ментор Тања Вулин.  Приправницима 

је пружана помоћ у планирању, припремању и извођењу образовно-васпитног рада, 

присуствовано је часовима реализације наставних јединица, праћено напредовање у савладаности 

програма и самосталност при извођењу истих. 

Акценат је био и на сталном стручном усавршавању ради успешнијег остваривања и 

унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад у складу са 

општим принципима. 
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12. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

12.1. Реализација плана сарадње са родитељима 

 

Сарадња са родитељима одвијала се путем родитељских састанака и индивидуалних 

контаката.  На родитељским састанцима поред обавезних тема као што су успех у настави, 

дисциплина, понашање ученика, актуелни проблеми у одељенској заједници, реализоване су и 

теме из области педагошког образовања родитеља: „Контрола учења ученика код куће, као и 

проблем слободног времена“, „Рад са родитељима ученика чија деца испољавају проблеме у 

учењу и понашању", „Млади са поремећајем у понашању и сукобом у закону“, „Млади и болести 

зависности“, „Пубертет и како се изборити“, „Породично насиље- дужности и обавезе школе“. 

 Са појединим родитељима се посебно радило на тему “Малолетничка деликвенција и насиље 

међу малолетницима”. Такође, кроз предавања родитељима је указано и на актуелни проблем 

електронског насиља, злоупотребе интернета, као и зависности у коришћењу интернета, 

наркоманије, трговине људима, безбедност у саобраћају.  

На основу анализе плана сарадње породице и школе може се донети закључак да је одзив 

родитеља на родитељске састанке у целини гледано незадовољавајући, па смо покушали да 

интензивирамо двосмерну комуникацију између родитеља, одељенских старешина, педагога и 

директора. Родитељи се углавном одазивају на индивидуалне контакте, како са одељенским 

старешином тако и са педагогом и овакав вид сарадње даје добре резултате. Родитељи су 

позивани и углавном су се одазивали на појачан васпитни рад са ученицима, а у циљу промене 

понашања ученика, где су уредно вођени записници. Већина родитеља показала је спремност на 

сарадњу са наставницима и педагошком службом са циљем побољшања понашања своје деце. 

 

12.2. Сарадња са  основним школама, средњим школама и факултетима 

 

Акценат сарадње наше школе са основним школама на територији општине, али и знатно 

шире, био је у представљању ученицима осмих разреда наших занимања, смерова, врло детаљно, 

очигледно, уз учешће наших ученика. Посећено је више основних школа, а све у циљу уписних 

активности. У оквиру представљања ученицима осмих разреда основних школа професори наше 

школе и директор посетили су основне школе и представили нашу школу путем ПП 

презентације, одговарали на сва питања ученика и том приликом подељен је и адекватан 

рекламни материјал.  Професори наше школе Гордана Станишић и Милица Јелић посетиле су 

основне школе у Шиду, Сремској Митровици и Руми и одржале радионице на тему „Хемија и 

заштита животне средине“ ученицима осмог разреда.   

Сарадња са факултетима је била успешна. Школу су посетили бројни представници факултета 

и високих школа који су занимљивим презентацијама упознали ученике са својим смеровима и 

условима студирања (Факултет за европске правно- политичке студије из Новог Сада, 

Технолошки факултета из Новог Сада, Београдска пословна школа, Висока медицинска и 

пословно техничка школа из Шапца, Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада, 

Универзитет „ЕДУКОНС“, Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада).  Ученици 

наше школе, образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера,  посетили су 

Шумарски факултет у Београду поводом Дана отворених врата. Том приликом, слушали су 

стручно предавање професора Бранка Главоњића и учествовали  у радионици, а имали су и 

прилику да презентују своје радове професорима са факултета, асистентима и студентима. 

Ученици завршних разреда имали су прилику да посете и Универзитет „Едуконс“ у пратњи 
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наставника и да се такмиче за стипендију као и да присуствују предавању на тему „Међународни 

уговори у области заштите животне средине“. Присуствовали су и промоцији војних школа ( 

Војна гимназија, Средња стручна војна школа, Војна академија, Медицински факултет- ВМА) 

одржаној у просторијама Градске управе у Сремској Митровици. Успостављена је сарадња и са 

Центром за остало образовање MozaIQ.SM  који су презентовали своје програме у нашој школи и 

изабрали једног ученика наше школе- Марко Меши, којем су доделили ваучер за бесплатно 

похађање програма за брзо читање са разумевањем.  

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

На почетку школске године формиран је Тим за маркетинг школе који је успешно реализовао 

све предвиђене задатке везане за промоцију школе, сарадњу са другим школама, одржавање сајта 

и фејсбука школе. Током школске године презентација школе је вршена путем средстава јавног 

информисања - учешћем директора, ученика и професора у радио и ТВ емисијама. Посебну 

медијску пажњу привукле су изложбе и представљање занимања на Градском тргу „22 априла“ 

поводом Дана школе.  

У оквиру представљања ученицима осмих разреда основних школа професори наше школе и 

директор посетили су основне школе и представили нашу школу путем ПП презентације, 

одговарали на сва питања ученика и том приликом подељен је и адекватан рекламни материјал.  

Професори наше школе Гордана Станишић и Милица Јелић посетиле су основне школе у Шиду, 

Сремској Митровици и Руми и одржале радионице на тему „Хемија и заштита животне средине“ 

ученицима осмог разреда.   Такође, ученици основне школе посетили су нашу школу и 

присуствовали часу хемије.  Као и сваке школске године, ученици завршних разреда посетили су 

сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду, посећен је и Фестивал науке у Београду, Сајам 

пољопривреде у Новом Саду, сајам ЛОРИСТ у Новом Саду. Ученици образовног профила 

пољопривредни техничар присуствовали су манифестацији Дан стрних жита 15.06.2018., на 

огледним пољима између Сремске Митровице и Великих Радинаца у пратњи директора и 

професора наше школе.  

Школа има свој сајт (http://psh-skola.edu.rs/ ) који садржи све битне податке о њеном раду и 

који се редовно ажурира, све активности школе као и битна документација, распореди и др. 

постављени су на сајт као и на фејсбук страницу школе (https://www.facebook.com/psh.skola ). За 

вођење летописа школе задужена је наставница српског језика и књижевности Татјана 

Симеуновић.  

Занимљиве наставне и ваннаставне активности забележене су видео снимцима, као и 

фотографијама, а ходници школе украшени су паноима са наведеним садржајима као и радовима 

ученика. Такође, ученици образовног профила месар, снимли су промотивни видео у оквиру 

стручне праксе у сарадњи са индустријском кланицом „Митрос“. У оквиру спровођења програма 

дуалног образовања у нашој школи је одржан састанак на коме су присуствовали представници 

локалне самоуправе, привредне коморе, заинтересованих фирми, родитељи и ученици и том 

приликом потписани су уговори. Све то је медијски пропраћено. Снимљен је и састанак 

родитеља, ученика и наставника са послодавцима у оквиру реализације дуалног образовања који 

се користи у промотивне сврхе. Посебна пажња посвећена је новом издању школског часописа 

„Ђачки ехо“.  

 

 

http://psh-skola.edu.rs/
https://www.facebook.com/psh.skola
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14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
 

Из планираних приоритета наше школе, приступили смо реализацији развојних циљева и то:  

 побољшање материјално- техничке опремљености школе,  

 подизање квалитета комуникације и међуљудских односа, 

 развијање интензивније сарадње са партнерима у иностранству 

  унапређење квалитета наставе и компетенција наставника, 

 повећање нивоа безбедности и заштите ученика од насиља, 

 повећање степена атрактивности школе. 

   

Првом развојном циљу се приступило кроз следеће активности: 

 

1. Уређење простора школе и школског дворишта- организоване еко патроле, уређен еко кутак, 

постављен материјал са еколошким порукама, озелењавање енетријера и екстеријера, постављени 

контејнери за рециклажу отпада, уређен и одржаван школски расадник, посебно школски 

стакленик у коме се производило и гајило цвеће. 

2. Набавка школске опреме и наставних средстава (како из сопствених средстава тако и средствима 

донација) – набављен материјал за практичну наставу (рукавице, чизме, колица, маказе, плоче, 

даске, алат, уље, гориво, ланци, хемикалије и различити инструменти за рад у лабораторији...), 

набављене нове столице и столови за ученике, набављена спортска опрема (лопте, мреже за 

голове, за стони тенис, рекети), фоаје у сали, огледала, гума за борилачке вештине,  2 рачунара, 2 

пројектора, 2 лап-топа, купљено 18  књига за библиотеку  и око 30 за награде ученицима, 

материјал за расадник, мобилни телефони за одељењске старешине 

3. Формирање нових кабинета и специјализованих учионица- опремљено 2 кабинета 

 

У оквиру другог развојног циља наставници су укључени у рад тимова, секција где се 

подстиче сарадња и негују међуљудски односи, за ученике организоване су радионице и 

предавања на тему вештине асертивне комуникације, ученици су укључени у рад секција, еко 

патроле, такмичења у школи и ван школе, обележавање значајних датума, рад Ученичког 

парламента у циљу боље међусобне комуникације, развоја толеранције међу ученицима и 

искључивања дискриминаторских облика понашања.  

 

Четврти развојни циљ, унапређење квалитета наставе и компетенција наставника,  је 

реализован кроз акциони план за побољшање и унапређење наставе. Након посете саветника 

приступило се изради акционог плана и њеовом даљом реализациојм у школској 2017/2018. 

години.  Овим планом Унапређивања квалитета рад школе, су третирани само они стандарди за 

које је тим за спољашње вредновање проценио да нису испуњени или нису испуњени у довољној 

мери. Остали стандарди оцењени оценом 3. су били континуирано надограђивани са циљем 

подизања њиховог квалитета до нивоа максималне остварености. Све планиране активности 

успешно су реализоване и остварени сви циљеви. Тим за самовредновање посебну пажњу је 

посветио управо области квалитета Настава и учење, посећени су часови наставника о чему 

постоје извештаји.  

 

У оквиру петог развојног циља, повећања нивоа безбедности и заштите ученика од насиља 

педагог и наставница су кроз радионице и предавања радили са ученицима на тему „Насиље међу 

вршњацима“, као и теме „Асертивна комуникација“, „Електронско насиље“, „Превенција 
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насиља“ . Стална је сарадња са МУП-ом, здравственим  центром, саветовалиштем за младе, као и 

центром за социјални рад.  

 

У оквиру шестог развојног циља, повећања степена атрактивности школе, извршена је 

презентација образовних профила путем медија, као и представљање родитељима и ученицима 

основних школа  на територији Срема и шире, сарадња са факултетима, континуирано 

ажурирање сајта школе и фејсбук странице, израда реламног материјала. 

 

 

15. КРЕТАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

И АНАЛИЗА ПОСТИГНУЋА И ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 .  

Од 437 ученика у 24 одељења, школску годину завршило је 411 ученика односно 

97,62%. Од тога са одличним успехом завршило је 64 односно 15,20 %, врло добрих 131  

или 31,12 %, добрих 175 или 41,57 % и довољних 37 или 8,79 %.  

9 ученика или 2,14 % показало је недовољан успех и упућује се да понавља разред, a 1 

ученик или 0,24 гуди право на школовање.Ученици се нису појавили на разредним, 

поправним испитима или нису положили испите, поједини имају више од две слабе оцене.  

 Пролазност на нивоу школе је 97,62 % док је просечна оцена 3,41.  

 

Прошле школске године просечна оцена на нивоу школе је била 3,49 што значи да је ове 

школске године мања. 

Највећу средњу оцену има: 

 Шумарска струка: просечна оцена 3,54 и проценат пролазности 96,52 %  

 Хемијска струка: просечна оцена 3,52 и проценат пролазности 100 %  

 Дрвопрерађивачка струка: просечна оцена 3,34 и проценат пролазности 96,36%  

 Прехрамбена струка: просечна оцена 3,23 и проценат пролазности 97,89 %  

 

Најбољи успех, односно средњу оцену има одељење Ц43-4,15 (прошле школске године 

одељење Ц33- 4,01, а најслабији одељење П12- 2,78 (прошле школске године одељење Ц22- 3,07). 

 

За ученика генерације од стране Наставничког већа Прехрамбено-шумарске и хемијске 

школе, на седници Наставничког већа одржаној 15. 05. 2018. године  изабрана је комисија која је 

од 7 предложених ученика 24. 05. 2018. године изабрала ученицу Алескандру Митров одељење 

Х42, образовни профил: техничар за индустријску фармацеутску технологију. Ученица је у току 

школовања постигла одличан успех – 5,00 и примерно владање. Ученица се од првог до завршног 

разреда истицала својом озбиљношћу и савесношћу у испуњавању ученичких обавеза, као и 

заинтересованошћу и посвећеношћу у стицању стручних знања, а показатељ тога је одличан 

општи успех и примерно владање у све четири године. Ученица је учествовала на разним 

такмичењима из области предузетништва (треће место), српског језика и књижевности 

(општинско такмичење) као и презентацији наше школе. Такође, учествовала је у бројним 

ваннаставним активностима у школи.   
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У току школовања је имала правилан и коректан однос према наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима у школи, као и према својим вршњацима. Својим понашањем 

и резултатима је пример садашњим и будућим генерацијама.  

 

Због ових успеха и заслуженог признања ђака генерације ова ученица, заједно са 

најбољим ученицима других школа из сремскомитровачке општине, била је почаствована 

пријемима у Градској управи за образовање Сремска Митровица, као и Белом двору.  

Што се тиче изостанака,  на  нивоу школе  укупан број изостанака 67373 односно 

160,03 по ученику (прошле школске године тај број је износио 77425 односно 164,04  по 

ученику;) 

Оправдани изостанци- 64626 или 153,51  изостанак по ученику и неоправданих 2843 

или 6,75  изостанака по ученику. Упоредивши податке са претходном школском годином 

можемо констатовати да се број изостанака смањио али је и даље потебно радити на 

смањењу изостанака, посебно неоправданих. У наредној школској години неопходно је 

појачати васпитни рад, како са ученицима, тако и са родитељима ученика. 

Највећи број изостанака има: 

• Хемијска струка- 182,94 изостанка по ученику 

• Прехрамбена струка- 170,57 изостанка по ученику  

• Дрвопрерађивачка струка- 150,29 изостанака по ученику 

• Шумарска струка- 140,52 изостанака по ученику. 

 

 

Извештај о реализацији годишњег Плана остваривања образовно- васпитног рада и других 

активности за школску 2017/18. годину разматран је и усвојен на седници Наставничког већа 12. 

09. 2018., седници Савета родитеља 13 .09.2018. и седници Школског одбора 14. 09. 2018. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

 

 

__________________________                                     __________________________ 

     /Небојша Огњеновић/                                                         /Јелена Станковић/ 
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