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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

У школској 2019/20. 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 02. 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 просветних саветника, 

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 8867,00 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 радила су два педагога, један са пуном нормом, други 

са нормом од 50%, Настава је организована у две смене, а ученици су били распоређени у 22 

одељења. 
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3.1. Структура запослених у школи 

 

За обављање послова и радних задатака у школи ангажовано је 71,19 радника, од 

чега  43,99  запослених чини наставно особље.  

Структура запослених задовољава Правилник о врсти стручне спреме наставника, 

стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама ("Сл. глaсник РС - 

Прoсвeтни глaсник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 

11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 

5/2015 - др. прaвилници, 8/2015 - др. прaвилници, 16/2015 - др. прaвилници и 21/2015 - др. 

прaвилник) 

Ред 

бр. 
ОПИС - ИЗВРШИЛАЦ Укупно VII VI V IV 

II

I 
II I 

1. директор школе 1 1       

2. помоћник  директора 0 0       

3. педагог  1,5 1,5       

4. наставници 43,99 41,34 1,72  0,93    

5.  библиотекар 1 1       

6. организатор практичне наставе 1 1       

7. помоћни наставници 1,93    1,93    

8. администрација         

 а) секретар 1 1       

 б) шеф рачуноводства 1 1       

 в) администр.радник 1  1      

 г) администратор информационих 

система и технологија 

0,5  0,5      

9.  помоћно- техничка служба 2,50    2  0,5  

 10.  помоћна служба 14,77       14,77 

 УКУПНО : 71,19 47,84 3,22  4,86  0,5 14,77 

Списак – евиденција и досијеи запослених  налазе се у секретаријату школе.   

 

3.6.1. Списак запослених- ненаставно особље: 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Улога Степен стручне 

спреме 

Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

1. Јасмина Зечевић Чистачица ОШ неодређено 100% 

2. Мирјана Радоњић Чистачица ОШ неодређено 100% 

3. Валентина Лукић Чистачица ОШ неодређено 100% 

4. Босиљка Зец Чистачица ОШ неодређено 100% 

5. Наташа Јанковић Чистачица ОШ неодређено 100% 

6. Стоја Делић Чистачица ОШ неодређено 100% 

7. Ана Танасић Чистачица ОШ одређено 100% 

8. Ана Петровић Чистачица ОШ неодређено 100% 

9. Драгана 

Стефановић 

Чистачица ОШ одређено 100% 



 68 

10. Радинка Молнар Чистачица ОШ неодређено 100% 

11. Зденка Турек Чистачица ОШ неодређено 100% 

12. Славица 

Милошевић 

Чистачица ОШ одређено 100% 

13. Снежана Недић Чистачица ОШ одређено 100% 

14. Госпа Кекић Чистачица ОШ одређено 77% 

15. Данијела 

Сретеновић 

Чистачица ОШ неодређено 100% 

УКУПНО: 14,77 

16. Милош Зечевић Домар СШ одређено 100% 

17. Гојко Ракић Домар и 

помоћни 

радник у 

радионици 

СШ неодређено 100% 

18. Миле Ђукановић Домар II степен одређено 50% 

УКУПНО: 2,5 

ПОМОЋНИ НАСТАВНИЦИ 

19. Мирослав Стајкић Помоћни 

наставник 

СШ одређено 93% 

20. Марко Раковић Помоћни 

настанвик 

СШ неодређено 100% 

УКУПНО: 1,93 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 

21. Оливера Дураћ Шеф 

рачуноводства 

VII неодређено 100% 

22. Мирајана Миражић Административ

ни радник 

VI неодређено 100% 

23. Тамара Милошевић Секретар VII одређено 50% 

24. Снежана 

Вукадиновић 

Секретар VII неодређено 50% 

25. Звонко Штимац администратор 

информациони

х система и 

технологија 

VI неодређено 50% 

УКУПНО: 3,5 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

26. Сања Беднар Педагог VII одређено-замена 100% 

27. Драгана 

БенићМедић 

Педагог VII неодређено 100% 

28. Марина Влајић Педагог VII одређено 50% 

29. Стеван Тир Бибилотекар VII неодређено 100% 

УКУПНО: 2,5 

 

30. Јелена Миленковић организатор 

практичне 

VII неодређено 50% 
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наставе 

31. Тамара Милошевић организатор 

практичне 

наставе 

VII неодређено 50% 

УКУПНО: 1 

32. Биљана Ковачевић Директор VII неодређено 100% 

УКУПНО: 1 

3.6.2. Списак наставника: 
 

Наставник 
Наставни предмет 

 (Разреднo одељењe) 
Улога 

Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

1. Наташа 

Адамовић 

I Ц12 - Математика Наставник 

одређено 93,5% 

I Ц12 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

II Д21 - Математика 
Одељењски 

старешина 

II Д21 - Математика 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

II Д21 - Математика 

(припремни рад) 

Одељењски 

старешина 

II Д21 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Математика Наставник 

II Ц22 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III Д32 - Математика Наставник 

III Д32 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III Д32 - Математика 

(припремни рад) 
Наставник 

IV Д42 - Математика Наставник 

IV Д42 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Ц42 - Математика Наставник 

IV Ц42 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Ц43 - Математика Наставник 

IV Ц43 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

2. Слађана 

Андоновић 
I П13 - Латински језик Наставник одређено 5% 

3. Маријана 

Артуков 

I П11 - Хемија (вежбе) Наставник 

неодређено 60% 

II П21 - Аналитичка 

хемија (вежбе) 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха (вежбе) 
Наставник 
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IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха (додатни 

рад) 

Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха 

(допунски рад) 

Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха (теорија) 
Наставник 

4. Ана 

Атанацковић 

I П12 - Енглески језик Наставник 

одређено 34,88% 

I П12 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

III П32 - Немачки језик 

(2. страни језик) 
Наставник 

IV Д42 - Енглески језик Наставник 

IV Д42 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Ц43 - Немачки језик 

(2. страни језик) 
Наставник 

Викторија Телеки 
прешла у другу школу да 

ради  
одређено  

5. Јадранка 

Бенковић 

III П31 - Физичка хемија Наставник 

неодређено 100% 

III П31 - Физичка хемија 

(вежбе) 
Наставник 

III П31 - Физичка хемија 

(допунски рад) 
Наставник 

III П31 - Физичка хемија 

(теорија) 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха (блок) 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита воде 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита воде (вежбе) 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита воде (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита воде (теорија) 
Наставник 

IV Х41 - Инструменталне 

методе анализе 
Наставник 

IV Х41 - Инструменталне 

методе анализе (вежбе) 
Наставник 

IV Х41 - Инструменталне 

методе анализе (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Х41 - Инструменталне 

методе анализе (теорија) 
Наставник 

6. Валентин Васов 
I Д11 - Физичко 

васпитање 
Наставник неодређено 100% 
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I Ц12 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II Д21 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II Д22 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II Ц22 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III Д31 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III Д32 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III Ц32 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV Д42 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV Ц42 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV Ц43 - Физичко и 

здравствено образовање 
Наставник 

7. Миленко 

Вејновић 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 

шумарству 

Наставник 

неодређено 100% 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 

шумарству (блок) 

Наставник 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 

шумарству (вежбе) 

Наставник 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 

шумарству (допунски 

рад) 

Наставник 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 

шумарству (теорија) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству (блок) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству (вежбе) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству (допунски 

рад) 

Наставник 

III Ц32 - Алати и Наставник 
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механизација у 

шумарству (допунски 

рад) 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству (теорија) 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума 
Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (блок) 
Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (вежбе) 
Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (допунски рад) 
Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (теорија) 
Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 
Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама (блок) 
Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 

(вежбе) 

Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 

(допунски рад) 

Наставник 

IV Ц42 - Планирање 

газдовања шумама 

(теорија) 

Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације 
Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (блок) 
Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (вежбе) 
Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Ц42 - Шумске 

комуникације (теорија) 
Наставник 

IV Ц43 - Планирање 

газдовања шумским 

подручјима (блок) 

Наставник 

8. Бранислав 

Веселиновић 

I П13 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 80% 

II П21 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П31 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П31 - Српски језик и Наставник 
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књижевност (допунски 

рад) 

IV П41 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV П41 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Х41 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV Х41 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

9. Нада 

Владисављевић 

III П31 - Биологија 

(изборни) 
Наставник неодређено 10% 

10. Марина Влајић III П32 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 
одређено 5% 

11. Верица 

Вукадин 

I Д11 - Својства 

материјала 

Одељењски 

старешина 

неодређено 100% 

I Д11 - Својства 

материјала (допунски 

рад) 

Одељењски 

старешина 

I Д11 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II Д22 - Дрвне 

конструкције 
Наставник 

II Д22 - Дрвне 

конструкције (вежбе) 
Наставник 

II Д22 - Дрвне 

конструкције (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције 
Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (вежбе) 
Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 
Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 

(вежбе) 

Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 

(допунски рад) 

Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 

(припремни рад) 

Наставник 

IV Д42 - Планирање и 

контрола производње 
Наставник 
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(теорија) 

12. Биљана 

Вученовић 

I П12 - Сировине у 

месарству (пракса) 
Наставник 

одређено 100% 

II П22 - Обрада меса 

(блок) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(пракса) 
Наставник 

III П32 - Прерада меса 

(блок) 
Наставник 

13. Биљана Девић 

I Ц12 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 100% 

II Ц22 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II Ц22 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д31 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III Д32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III Ц32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III Ц32 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Ц42 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV Ц42 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Ц43 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

14. Слободан 

Ђорђевић 

I Д11 - Организација рада Наставник 

неодређено 100% 

I Д11 - Организација рада 

(блок) 
Наставник 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (блок) 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - Метеорологија са 

климатологијом (теорија) 

Одељењски 

старешина 

I Ц12 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II Д21 - Организација 

рада (блок) 
Наставник 

II Ц22 - Алати и 

механизација у 
Наставник 
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шумарству (блок) 

III Ц32 - Алати и 

механизација у 

шумарству (блок) 

Наставник 

III Ц32 - Искоришћавање 

шума (блок) 
Наставник 

III Ц32 - Ловство Наставник 

III Ц32 - Ловство Наставник 

III Ц32 - Ловство (блок) Наставник 

III Ц32 - Ловство (вежбе) Наставник 

III Ц32 - Ловство 

(допунски рад) 
Наставник 

III Ц32 - Ловство 

(теорија) 
Наставник 

IV Ц43 - Планирање 

газдовања шумским 

подручјима 

Наставник 

IV Ц43 - Планирање 

газдовања шумским 

подручјима (блок) 

Наставник 

IV Ц43 - Планирање 

газдовања шумским 

подручјима (вежбе) 

Наставник 

IV Ц43 - Планирање 

газдовања шумским 

подручјима (теорија) 

Наставник 

IV Ц43 - Природни и 

екотуристички 

потенцијали 

Наставник 

IV Ц43 - Природни и 

екотуристички 

потенцијали (блок) 

Наставник 

IV Ц43 - Природни и 

екотуристички 

потенцијали (теорија) 

Наставник 

IV Ц43 - Уређење 

ловишта и рибњака 
Наставник 

IV Ц43 - Уређење 

ловишта и рибњака (блок) 
Наставник 

IV Ц43 - Уређење 

ловишта и рибњака 

(вежбе) 

Наставник 

IV Ц43 - Уређење 

ловишта и рибњака 

(теорија) 

Наставник 

15. Тијана Ждеро 

III П31 - Технолошке 

операције 
Наставник 

одређено 100% 
III П31 - Технолошке 

операције (вежбе) 
Наставник 
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III П31 - Технолошке 

операције (допунски рад) 
Наставник 

III П31 - Технолошке 

операције (теорија) 
Наставник 

III П32 - Прерада меса Наставник 

III П32 - Прерада меса 

(теорија) 
Наставник 

III П32 - Тржиште и 

промет меса 
Наставник 

IV П41 - Технологија 

меса 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

меса (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

меса (допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

меса (припремни рад за 

полагање завршних и 

матурских испита) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

меса (теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека (допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека (припремни рад за 

полагање завршних и 

матурских испита) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

млека (теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(припремни рад за 

полагање завршних и 

матурских испита) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

прераде воћа и поврћа 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија уља Одељењски 
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и биљних масти старешина 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти 

(припремни рад за 

полагање завршних и 

матурских испита) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија уља 

и биљних масти (теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

шећера 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

шећера (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

шећера (допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

шећера (припремни рад за 

полагање завршних и 

матурских испита) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - Технологија 

шећера (теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV П41 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

16. Зорица 

Живковић 

I Д11 - Математика Наставник 

одређено 79,34% 

I Д11 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

I П12 - Математика Наставник 

I П12 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

II Д22 - Математика Наставник 

II Д22 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

II П22 - Математика Наставник 

II П22 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

II П23 - Математика Наставник 

II П23 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III Д31 - Математика Наставник 

III Д31 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III П32 - Математика Наставник 

III П32 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 
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III Ц32 - Математика Наставник 

III Ц32 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III Ц32 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

17. Маријана 

Живковић-

Дутчак 

I Д11 - Историја Наставник 

неодређено 100% 

I П11 - Историја Наставник 

I П12 - Историја Наставник 

I П12 - Историја 

(допунски рад) 
Наставник 

I П13 - Историја Наставник 

I Ц12 - Историја Наставник 

II Д21 - Историја 

(допунски рад) 
Наставник 

II Д21 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

II П21 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

II П23 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

II Ц22 - Историја Наставник 

III Д31 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

III Д32 - Историја 

(изборни) 
Наставник 

18. Мира Зељковић 

I П13 - Заштита биља 
Одељењски 

старешина 

неодређено 100% 

I П13 - Заштита биља 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

I П13 - Педологија и 

агрохемија 

Одељењски 

старешина 

I П13 - Педологија и 

агрохемија (блок) 

Одељењски 

старешина 

I П13 - Педологија и 

агрохемија (теорија) 

Одељењски 

старешина 

I П13 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 
Наставник 

II П23 - Биљна 

производња 1 (блок) 
Наставник 

II П23 - Биљна 

производња 1 (вежбе) 
Наставник 

II П23 - Биљна 

производња 1 (пракса) 
Наставник 

II П23 - Биљна 

производња 1 (теорија) 
Наставник 

III П33 - Биљна Наставник 
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производња 2 (блок) 

III П33 - Наводњавање Наставник 

19. Данијела Зукић 

I Д11 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

одређено 49,72% 

I П11 - Грађанско 

васпитање 

Одељењски 

старешина 

I П11 - Српски језик и 

књижевност 

Одељењски 

старешина 

I П11 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

I П12 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

I П13 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

I Ц12 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

II Д22 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

II П21 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

II П22 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

II П23 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III Д31 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III Д32 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

IV Д42 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

IV П41 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

IV Х41 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

20. Наташа Илић 

II Д21 - Географија Наставник 

одређено 18,43% II Д22 - Географија Наставник 

III П32 - Географија Наставник 

21. Милица Јелић 

I П11 - Технике рада у 

лабораторији 
Наставник 

неодређено 106,14% 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(блок) 

Наставник 

II П21 - Технологија воде 

(блок) 
Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 
Наставник 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране (вежбе) 
Наставник 

II П22 - Здравствена Наставник 
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безбедност хране 

(допунски рад) 

II П22 - Здравствена 

безбедност хране 

(теорија) 

Наставник 

III П31 - Микробиологија Наставник 

III П31 - Микробиологија 

(вежбе) 
Наставник 

III П31 - Микробиологија 

(допунски рад) 
Наставник 

III П31 - Микробиологија 

(теорија) 
Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 
Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 

(вежбе) 

Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 

(допунски рад) 

Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 

(теорија) 

Наставник 

22. Весела 

Јовановић 

I П11 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

неодређено 40% 

I П13 - Биологија Наставник 

I П13 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

I Ц12 - Биологија Наставник 

II Д21 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

III П32 - Екологија и 

заштита животне средине 
Наставник 

Јелена Јокић Трудничко боловање 
 

одређено  

23. Дејан Јукић 

I П11 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

неодређено 100% 

I П12 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

I П13 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II П21 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II П22 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

II П23 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III П31 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

III П32 - Физичко Наставник 
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васпитање 

III П33 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV П41 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

IV П41 - Физичко 

васпитање (допунски рад) 
Наставник 

IV Х41 - Физичко 

васпитање 
Наставник 

Миле Кнежевић Пензионисао се 
 

неодређено  

24. Ђорђе Кесић 

I Д11 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

одређено 40,57% 

IV Х41 - Аутоматска 

обрада података 
Наставник 

IV Ц43 - Статистика Наставник 

IV Ц43 - Статистика 

(вежбе) 
Наставник 

IV Ц43 - Статистика 

(теорија) 
Наставник 

25. Ивана 

Ковачевић 

II Д21 - Конструкције 

намештаја (блок) 
Наставник 

одређено 80,97% 

II Д21 - Конструкције 

намештаја (допунски рад) 
Наставник 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (допунски рад) 

Наставник 

II Д22 - Столарство Наставник 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Одељењски 

старешина 

III Д31 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (блок) 

Одељењски 

старешина 

III Д31 - Столарски 

поступци (изборни) 

Одељењски 

старешина 

III Д31 - Столарски 

поступци (припремни 

рад) 

Одељењски 

старешина 

III Д31 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 

(блок) 

Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 
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IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Цртање, простор 

и облик (вежбе) 
Наставник 

IV Д42 - Цртање, простор 

и облик (допунски рад) 
Наставник 

26. Драгана Костић 

I Ц12 - Шумска ботаника Наставник 

неодређено 100% 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(блок) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(вежбе) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(допунски рад) 
Наставник 

I Ц12 - Шумска ботаника 

(теорија) 
Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (блок) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Исхрана биља 
Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Исхрана биља 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Исхрана биља 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Исхрана биља 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Производња 

садног материјала (блок) 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III Ц32 - Дендрометрија Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(вежбе) 
Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(допунски рад) 
Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(теорија) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање Наставник 
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шума 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (блок) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (вежбе) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (допунски рад) 
Наставник 

IV Ц42 - Искоришћавање 

шума (теорија) 
Наставник 

IV Ц43 - Биоетика Наставник 

IV Ц43 - Биоетика (блок) Наставник 

IV Ц43 - Биоетика 

(теорија) 
Наставник 

27. Марина 

Курсулић 

I Д11 - Израда намештаја Наставник 

одређено 97,72% 

II Д21 - Организација 

рада (блок) 
Наставник 

II Д22 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

II Д22 - Столарство Наставник 

III Д31 - Столарски 

поступци (изборни) 
Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 

(блок) 

Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода (блок) 
Наставник 

28. Вера Лалић 

I П11 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

неодређено 50% 

I П12 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

I П12 - Рачунарство и 

информатика (допунски 

рад) 

Наставник 

I П13 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 
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I Ц12 - Рачунарство и 

информатика 
Наставник 

Гордана Леканић 
Прешла да ради у другу 

школу  
неодређено  

29. Весна Лемајић 

I Д11 - Ликовна култура Наставник 

неодређено 48,86% 

II Д22 - Теорија форме са 

цртањем 
Наставник 

II Д22 - Теорија форме са 

цртањем (допунски рад) 
Наставник 

II Ц22 - Ликовна култура Наставник 

III П33 - Ликовна култура 

(изборни) 
Наставник 

IV П41 - Ликовна култура 

(допунски рад) 
Наставник 

IV П41 - Ликовна култура 

(изборни) 
Наставник 

30. Наташа 

Лончаревић 

I П11 - Математика Наставник 

неодређено 100% 

I П11 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

I П13 - Математика Наставник 

I П13 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

II П21 - Математика Наставник 

III П31 - Математика Наставник 

III П31 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

III П33 - Математика Наставник 

III П33 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

IV П41 - Математика Наставник 

IV П41 - Математика 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Х41 - Математика 
Одељењски 

старешина 

IV Х41 - Математика 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV Х41 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

31. Зорица Лукић 

II П22 - Основе 

угоститељства 
Наставник 

неодређено 60% 

II П22 - Основе 

угоститељства (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д31 - Предузетништво Наставник 

III Д31 - Предузетништво 

(допунски рад) 
Наставник 

III П32 - Предузетништво Наставник 

IV Д42 - Предузетништво Наставник 
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IV Д42 - Предузетништво 

(допунски рад) 
Наставник 

IV П41 - Предузетништво Наставник 

IV П41 - Предузетништво 

(допунски рад) 
Наставник 

32. Милана Лукић 

I П12 - Сировине у 

месарству 
Наставник 

неодређено 106,14% 

I П12 - Сировине у 

месарству (вежбе) 
Наставник 

I П12 - Сировине у 

месарству (допунски рад) 
Наставник 

I П12 - Сировине у 

месарству (теорија) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(допунски рад) 
Наставник 

II П22 - Обрада меса 

(теорија) 
Наставник 

II П22 - Објекти и опрема 

у месарству 
Наставник 

II П22 - Објекти и опрема 

у месарству (допунски 

рад) 

Наставник 

III П31 - Ензимологија 
Одељењски 

старешина 

III П31 - Ензимологија 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (блок) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

млинарства (блок) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - Технологија 

скроба (блок) 

Одељењски 

старешина 

III П31 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III П32 - Прерада меса 

(пракса) 
Наставник 

33. Жељка 

Малбашић 

I П11 - Исхрана људи Наставник 

неодређено 100% 

I П11 - Исхрана људи 

(допунски рад) 
Наставник 

I П12 - Исхрана људи Наставник 

I П12 - Исхрана људи 

(допунски рад) 
Наставник 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

Одељењски 

старешина 

II П21 - Основи Одељењски 
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прехрамбене технологије 

(вежбе) 

старешина 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

II П21 - Основи 

прехрамбене технологије 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

II П21 - Технологија воде 
Одељењски 

старешина 

II П21 - Технологија воде 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 

II П21 - Технологија воде 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

II П21 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III П31 - Кварење и 

конзервисање 
Наставник 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (вежбе) 
Наставник 

III П31 - Кварење и 

конзервисање (теорија) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 
Наставник 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(вежбе) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

кондиторских производа 

(теорија) 

Наставник 

III П31 - Технологија 

млинарства 
Наставник 

III П31 - Технологија 

млинарства (вежбе) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

млинарства (теорија) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба 
Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба (вежбе) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба (допунски рад) 
Наставник 

III П31 - Технологија 

скроба (теорија) 
Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији 

Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (вежбе) 

Наставник 
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IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (допунски 

рад) 

Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (припремни 

рад за полагање завршних 

и матурских испита) 

Наставник 

IV П41 - Контрола 

квалитета у прехрамбеној 

индустрији (теорија) 

Наставник 

34. Милијан 

Мамлић 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама 

Наставник 

одређено 86,68% 

II Д21 - Рачунарска 

графика и рад cа CNC 

машинама (допунски рад) 

Наставник 

II Д22 - Дрвне 

конструкције (блок) 
Наставник 

II Д22 - Столарство Наставник 

III Д31 - Израда 

намештаја 
Наставник 

III Д31 - Израда 

намештаја (припремни 

рад) 

Наставник 

III Д32 - Дизајн Наставник 

III Д32 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Цртање, простор 

и облик (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

35. Дарко 

Марковац 

IV Х41 - Филозофија Наставник 
неодређено 18,29% 

IV Ц42 - Филозофија Наставник 

36. Ана 

Мартиновић 

I П11 - Физика Наставник 

одређено 50% 

I П12 - Физика Наставник 

I П12 - Физика (допунски 

рад) 
Наставник 

I П13 - Физика Наставник 

II П21 - Физика Наставник 

II П22 - ЧОС Одељењски 
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старешина 

II Ц22 - Физика Наставник 

II Ц22 - Физика 

(допунски рад) 
Наставник 

37. Јелена 

Миленковић 

I Д11 - Техничко цртање Наставник 

неодређено 50% 

I Д11 - Техничко цртање 

(блок) 
Наставник 

II Д22 - Техничко цртање 

и нацртна геометрија 
Наставник 

II Д22 - Техничко цртање 

и нацртна геометрија 

(блок) 

Наставник 

II Д22 - Техничко цртање 

и нацртна геометрија 

(вежбе) 

Наставник 

II Д22 - Техничко цртање 

и нацртна геометрија 

(допунски рад) 

Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала (блок) 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала (вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала 

(допунски рад) 

Наставник 

II Ц22 - Производња 

садног материјала 

(теорија) 

Наставник 

38. Берина 

Миловић 

I П12 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

неодређено 27,62% 

I П12 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

II П22 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II П22 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

II П23 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

39. Тамара 

Милошевић 

III Д31 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

одређено 

завршени часови 

пре промене 

уговора 

III П32 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

IV Д42 - Социологија са 

правима грађана 
Наставник 

IV П41 - Социологија са Наставник 
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правима грађана 

IV Х41 - Устав и права 

грађана 
Наставник 

IV Ц42 - Устав и права 

грађана 
Наставник 

IV Ц43 - Право и управни 

поступак 
Наставник 

IV Ц43 - Право и управни 

поступак (блок) 
Наставник 

IV Ц43 - Право и управни 

поступак (теорија) 
Наставник 

40. Стана Миљевић 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом 
Наставник 

неодређено 100% 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (блок) 
Наставник 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (вежбе) 
Наставник 

I Ц12 - Педологија са 

геологијом (теорија) 
Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета 
Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета (вежбе) 
Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета (допунски 

рад) 

Наставник 

II Ц22 - Анатомија и 

својства дрвета (теорија) 
Наставник 

III Ц32 - Гајење шума 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Геодезија (блок) Наставник 

III Ц32 - Заштита шума Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(вежбе) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(теорија) 
Наставник 

IV Ц42 - Економика и 

организација у шумарству 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Економика и 

организација у шумарству 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Заштита шума 
Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Заштита шума 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Заштита шума 

(вежбе) 

Одељењски 

старешина 



 90 

IV Ц42 - Заштита шума 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - Заштита шума 

(теорија) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц42 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода 
Наставник 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода (блок) 
Наставник 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода (вежбе) 
Наставник 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода (теорија) 
Наставник 

IV Ц43 - Предузетништво 

у шумарству (блок) 
Наставник 

41. Фрањо Молнар 

II Д22 - Дизајн Наставник 

неодређено 100% 

II Д22 - Дизајн (допунски 

рад) 
Наставник 

II Д22 - Рачунарска 

графика 
Наставник 

II Д22 - Рачунарска 

графика (допунски рад) 
Наставник 

III Д32 - Дизајн Наставник 

III Д32 - Дизајн 

(допунски рад) 
Наставник 

III Д32 - Рачунарска 

графика 
Наставник 

III Д32 - Рачунарска 

графика (допунски рад) 
Наставник 

IV Д42 - Рачунарска 

графика 
Наставник 

IV Д42 - Рачунарска 

графика (додатни рад) 
Наставник 

IV Д42 - Рачунарска 

графика (допунски рад) 
Наставник 

IV Д42 - Рачунарска 

графика (припремни рад) 
Наставник 

42. Ивана Николић III Ц32 - Социологија Наставник неодређено 10% 

43. Весна 

Нинковић 

I Д11 - Физика Наставник 

одређено 20% 
I Д11 - Физика (допунски 

рад) 
Наставник 

I Ц12 - Физика Наставник 

44. Небојша 

Огњеновић 

II Д22 - Помоћни 

материјали 
Наставник 

неодређено 100% 
II Д22 - Помоћни 

материјали (допунски 

рад) 

Наставник 

III Д31 - Конструкције Наставник 
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намештаја (блок) 

III Д31 - Конструкције 

намештаја (допунски рад) 
Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела 

(блок) 

Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције 
Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (вежбе) 
Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (допунски 

рад) 

Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 
Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела 

(допунски рад) 

Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 
Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(вежбе) 

Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(допунски рад) 

Наставник 

45. Татјана Пашић 

I П13 - Пољопривредна 

техника 
Наставник 

одређено 

 

неодређено 

23,71% 

 

76,21% 

I П13 - Пољопривредна 

техника (блок) 
Наставник 

I П13 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (пракса) 
Наставник 

II П23 - Професионална 

пракса 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (пракса) 
Наставник 

III П33 - Пољопривредна 

техника 
Наставник 

III П33 - Пољопривредна 

техника (вежбе) 
Наставник 

III П33 - Пољопривредна 

техника (допунски рад) 
Наставник 

III П33 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

III П33 - Професионална Наставник 



 92 

пракса 

IV Ц43 - Пчеларство 

(изборни) 

Одељењски 

старешина 

IV Ц43 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

46. Сања Плавшић 

I П13 - Заштита биља 

(блок) 
Наставник 

одређено 64,26% 

II П23 - Биљна 

производња 1 (блок) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Биљна 

производња 1 (пракса) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Заштита биља 
Одељењски 

старешина 

II П23 - Заштита биља 

(допунски рад) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Пољопривредна 

техника 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Пољопривредна 

техника (блок) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - Пољопривредна 

техника (пракса) 

Одељењски 

старешина 

II П23 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

III П33 - Заштита биља Наставник 

III П33 - Заштита биља 

(допунски рад) 
Наставник 

47. Снежана 

Подгорица 
I Ц12 - Музичка уметност Наставник неодређено 5% 

48. Драган 

Секулић 

I П13 - Професионална 

пракса 
Наставник 

неодређено 100% 

I П13 - Професионална 

пракса (блок) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (вежбе) 
Наставник 

II П23 - Пољопривредна 

техника (теорија) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (блок) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (вежбе) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (пракса) 
Наставник 

III П33 - Биљна 

производња 2 (теорија) 
Наставник 

49. Снежана 

Секулић 

I П11 - Енглески језик Наставник 

неодређено 100% I П13 - Енглески језик Наставник 

II П21 - Енглески језик Наставник 
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II П22 - Енглески језик Наставник 

II П23 - Енглески језик Наставник 

III П31 - Енглески језик Наставник 

III П32 - Енглески језик Наставник 

III П33 - Енглески језик Наставник 

IV П41 - Енглески језик Наставник 

IV П41 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Х41 - Енглески језик Наставник 

50. Татјана 

Симеуновић 

I Д11 - Драмска секција 

(секција) 
Наставник 

неодређено 100% 

I Д11 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

I Д11 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

II Д21 - Драмска секција 

(секција) 
Наставник 

II Д21 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II Д21 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 

II Д22 - Драмска секција 

(секција) 
Наставник 

II Д22 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

II П23 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П31 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III П32 - Грађанско 

васпитање 
Наставник 

III П32 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

III П33 - Грађанско 

васпитање 

Одељењски 

старешина 

III П33 - Српски језик и 

књижевност 

Одељењски 

старешина 

III П33 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Драмска секција 

(секција) 
Наставник 

IV Д42 - Српски језик и 

књижевност 
Наставник 

IV Д42 - Српски језик и 

књижевност (допунски 

рад) 

Наставник 
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51. Горан Симић 

II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 100% 

II Д22 - Техничко цртање 

и нацртна геометрија 

(блок) 

Наставник 

II Ц22 - Дендрологија са 

фитоценологијом (блок) 
Наставник 

III Д32 - Столарство Наставник 

III Ц32 - Дендрометрија 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Заштита шума 

(блок) 
Наставник 

III Ц32 - Ловство (блок) Наставник 

IV Ц43 - Биоетика (блок) Наставник 

IV Ц43 - Природни и 

екотуристички 

потенцијали (блок) 

Наставник 

IV Ц43 - Уређење 

ловишта и рибњака (блок) 
Наставник 

52. Гордана 

Станишић 

I П11 - Технике рада у 

лабораторији 
Наставник 

неодређено 106,14% 

I П11 - Хемија Наставник 

I П11 - Хемија (допунски 

рад) 
Наставник 

I П11 - Хемија (теорија) Наставник 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 
Наставник 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 

(вежбе) 

Наставник 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 

(допунски рад) 

Наставник 

I П12 - Операције и 

мерења у месарству 

(теорија) 

Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције 
Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције (вежбе) 
Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције (допунски рад) 
Наставник 

II П21 - Технолошке 

операције (теорија) 
Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 

(блок) 

Наставник 

53. Јелена 

Станковић 

I Д11 - Енглески језик Наставник 
неодређено 100% 

I Д11 - Енглески језик Наставник 
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(допунски рад) 

I Ц12 - Енглески језик Наставник 

II Д21 - Енглески језик Наставник 

II Д21 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

II Д22 - Енглески језик 
Одељењски 

старешина 

II Д22 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Енглески језик Наставник 

II Ц22 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

III Д31 - Енглески језик Наставник 

III Д32 - Енглески језик Наставник 

III Ц32 - Енглески језик Наставник 

IV Ц42 - Енглески језик Наставник 

IV Ц42 - Енглески језик 

(допунски рад) 
Наставник 

IV Ц43 - Енглески језик Наставник 

54. Снежана 

Стојковић 

I П12 - Хемија 
Одељењски 

старешина 

неодређено 106,14% 

I П12 - Хемија (допунски 

рад) 

Одељењски 

старешина 

I П12 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

I П13 - Хемија Наставник 

I Ц12 - Хемија Наставник 

II П21 - Аналитичка 

хемија 
Наставник 

II П21 - Аналитичка 

хемија (теорија) 
Наставник 

II П21 - Хемија Наставник 

II П21 - Хемија (вежбе) Наставник 

II П21 - Хемија (теорија) Наставник 

II П23 - Хемија Наставник 

II П23 - Хемија (допунски 

рад) 
Наставник 

II Ц22 - Хемија Наставник 

II Ц22 - Хемија (допунски 

рад) 
Наставник 

IV Х41 - Загађивање и 

заштита ваздуха (блок) 
Наставник 

IV Х41 - Прерада и 

одлагање отпадних вода 

(блок) 

Наставник 

55. Биљана II Д21 - Израда намештаја Наставник одређено 100% 
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Теодосић II Д21 - Конструкције 

намештаја (блок) 
Наставник 

II Д21 - Конструкције 

намештаја (допунски рад) 
Наставник 

III Д31 - Тапетарски 

поступци (изборни) 
Наставник 

III Д31 - Тапетарски 

поступци (припремни 

рад) 

Наставник 

III Д32 - Дрвне 

конструкције (блок) 

Одељењски 

старешина 

III Д32 - ЧОС 
Одељењски 

старешина 

Светислав 

Цветковић 
Пензионисао се 

 
неодређено  

Дејан Корен Дао отказ 
 

одређено  

56. Милена 

Ћетковић 

I П11 - Географија Наставник 

неодређено 30% 

I П11 - Географија 

(допунски рад) 
Наставник 

I П13 - Географија Наставник 

I П13 - Географија 

(допунски рад) 
Наставник 

I Ц12 - Географија Наставник 

57. Дејан 

Цвијетиновић 

I Д11 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

одређено 80% 

I П11 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

I П12 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

I П13 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

I Ц12 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II Д21 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II Д22 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II П21 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II П22 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II П23 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

II Ц22 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III Д31 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III Д32 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 
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III П31 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III П33 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

III Ц32 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

IV Д42 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

IV П41 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

IV Х41 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

IV Ц42 - Верска настава - 

православни катихизис 
Наставник 

IV Ц43 - Верска настава - 

православни катихизис 

(изборни) 

Наставник 

58. Едуард 

Шпановић 

I П11 - Верска настава - 

католички вјеронаук 
Наставник 

одређено 10% 

III Д32 - Верска настава - 

католички вјеронаук 
Наставник 

III Ц32 - Верска настава - 

католички вјеронаук 
Наставник 

IV Ц43 - Верска настава - 

католички вјеронаук 

(изборни) 

Наставник 

Наставника: 58 УКУПНО: 
О:21 

Н: 37 

43,99 

 

3.6.3. Списак нестручно заступљених наставника: 

 

Наставник Наставни предмет 

(разредно одељење) 

Улога Статус 

запослења 

Проценат 

ангажовања 

1. Наташа 

Адамовић 

I Ц12 - Математика Наставник 

одређено 93,5% 

II Д21 - Математика 

Одељењски 

старешина 

II Д21 - ЧОС 

Одељењски 

старешина 

II Ц22 - Математика Наставник 

II Ц22 - Математика 

(допунски рад) Наставник 

III Д32 - Математика Наставник 

IV Д42 - Математика Наставник 

IV Ц42 - Математика Наставник 

IV Ц42 - Математика 

(допунски рад) Наставник 

IV Ц43 - Математика Наставник 
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2. Марина 

Курсулић 

I Д11 - Израда намештаја Наставник 

одређено 97,72% 

II Д21 - Организација рада Наставник 

II Д22 - Дрвне конструкције 

(блок) Наставник 

II Д22 - Столарство Наставник 

III Д31 - Столарски 

поступци (изборни) Наставник 

III Д32 - Дрвне конструкције 

(блок) Наставник 

III Д32 - Израда 

прототипова и модела Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) Наставник 

IV Д42 - Израда 

прототипова и модела Наставник 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) Наставник 

IV Ц43 - Заштита шума и 

вода (блок) Наставник 

3. Милијан 

Мамлић 

II Д21 - Рачунарска графика 

и рад cа CNC машинама Наставник 

одређено 86,68% 

II Д22 - Дрвне конструкције 

(блок) Наставник 

II Д22 - Столарство Наставник 

III Д31 - Израда намештаја Наставник 

IV Д42 - Дрвне 

конструкције (блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Обликовање 

намештаја и ентеријера 

(блок) 

Одељењски 

старешина 

IV Д42 - Цртање, простор и 

облик (вежбе) 

Одељењски 

старешина 

4.  Весна 

Нинковић 

I Д11- Физика Наставник 
одређено 20% 

5. Зорица 

Живковић 

I Д11 - Математика Наставник 

одређено 79,34% 

I П12 - Математика Наставник 

II Д22 - Математика Наставник 

II П22 - Математика Наставник 

III Д31 - Математика Наставник 

III П32 - Математика Наставник 

III Ц32 - Математика Наставник 

6. Горан Симић 

II Д21 - Израда намештаја Наставник 

одређено 89,96 % II Д22 - Техничко цртање и 

нацртна геометрија (блок) Наставник 
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III Д32 - Столарство Наставник 

Јелена Јокић на трудничком боловању  одређено 24,6 % 

Наставника: 6 УКУПНО О= 6 4,67 

 

 

 

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

старешинствa 

Р
ед

. 
б
р

. 

O
д

ељ
ењ

е 

Образовни профил 

Б
р

.у
ч

ен
и

к
а
 

Одељењски 

старешина 

1. Х41 Техничар за заштиту животне средине 24 Наташа Лончаревић 

2. П11 Прехрамбени техничар 24 Данијела Зукић 
3. П21 Прехрамбени техничар 22 Жељка Малбашић 
4. П31 Прехрамбени техничар 20 Милана Лукић 
5. П41 Прехрамбени техничар 10 Тијана Ждеро 
6. П13 Пољопривредни техничар 11 Мира Зељковић 
7. П23 Пољопривредни техничар 21 Сања Плавшић 
8. П33 Пољопривредни техничар 22 Татјана Симеуновић 
9. П12 Месар 10 Снежана Стојковић 

10. П22 Месар 13 Ана Мартиновић 
11. П32 Месар 8 Марина Влајић 
12. Ц12 Шумарски техничар 17 Слободан Ђорђевић 
13. Ц22 Шумарски техничар 22 Драгана Костић 
14. Ц32 Шумарски техничар 26 Даница Ковачевић 
15. Ц42 Шумарски техничар 12 Стана Миљевић 
16. Ц43 Техничар за ловство и рибарство- оглед 11 Татјана Пашић 
17. Д11 Оператер за израду намештаја 13 Верица Вукадин 
18. Д21 Оператер за израду намештаја 18 Наташа Адамовић 
19. Д31 Оператер за израду намештаја 10 Ивана Ковачевић 
20. Д22 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

29 Јелена Станковић 

21. Д32 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

22 Биљана Теодосић 

22. Д42 Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

22 Милијан Мамлић 

Укупан број ученика који су завршили разред  је 387, од тога 97 ученика завршних 

разреда. 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

4.1. Извештај о раду педагошког колегијума 
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У протеклој школској години педагошки колегијум сaстao сe 5 путa и бавио се следећим 

питањима:  

 Осигурање и унапређење квалитета образовно- васпитног рада 

 Усвајање плана рада Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину 

 Критеријуми оцењивања 

 Избор уџбеника 

 Анализа рада стручних већа и школских тимова 

 Распоред писаних провера знања, допунске и блок наставе 

 Предлог измена Правилника о вредновању сталног стручног усавршавања у школи 

 Анализа постигнућа и изостанка ученика на крају 1. класификационог периода 

 Анализа стања безбедности у школи 

 Реализацијом инклузивног образовања - усвајање ИОП-а за ученике првог разреда 

 Дуално образовање 

 Извештај о раду стручних већа и школских тимова 

 План рада стручних већа и школских тимова 

 План уписа ученика за наредну школску годину 

 Вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника-мере за унапређење и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника 

 Анализа рада ваннаставних активности-рад секција у школи 

 Културним активностима школе - прослава школске славе 

 Ученичке задруге 

 Извештај о раду педагошког колегијума за прво полугодиште 

 Анализа рада стручних већа и школских тимова 

 План рада стручних већа и школских тимова у наредном периоду 

 Вредновање ИОП-а и постигнућа ученика    

 Праћење и анализирање резултата рада ученика - анализа постигнућа и изостанака 

ученика крају школске 2018/2019. године и на крају 1. полугодишта школске 2019/20. 

године 

 Анализа извештаја пописне комисије 

 Извештај о реализацији плана интегритета 

 План рада школе за школску 2020/2021. годину 

 План реализације наставе за школску 2020/21. годину 

 Формирање Педагошког колегијума 

 Усвајање извештаја о раду Педагошког колегијума за школску 2019/20. годину 

 Усвајање плана рада Педагошког колегијума за школску 2020/21. годину 

 

Детаљнији извештај је у записнику који је редовно вођен. 

 

4.2. Извештај о раду Наставничког већа 

 

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

Извршено је планирање и програмирање образовно-васпитног рада, стручног усавршавања, 

вршене су анализе постигнућа и изостанака ученика, анализе реализације ваннаставних 

активности, допунске наставе, припремне наставе, план уписа и др. Реализовано је 20 седнице са 

следећом проблематиком:  



 101 

 разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада у школској 2018/19.  години 

 разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину и његово усвајање 

 разматрање извештаја о раду директора 

 усвајање распореда часова за школску 2019/20. годину 

 план уписа ученика за први разред за школску 2019/20. годину 

 план блок наставе 

 план рада секција 

 оперативно и годишње планирање рада наставника 

 упознавање са Правилником о заштити података личности 

 упознавање са Правилник о садржају и начину полагања испита за редовне и ванредне 

ученике, доквалификација и преквалификација 

 упознавање са Правилником о сталном стручном усавршавању запослених у установи 

 подела предмета на наставнике 

 формирање тимова у школи и рад тимова  

 оцењивање ученика и познавање Правилника о оцењивању 

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

школске 2019/20. године 

 анализа постигнућа и изостанака ученика из осетљивих група на крају школске 2018/19. 

године 

 анализа постигнућа и изостанака ученика из осетљивих група на крају првог полугодишта 

2019/20. године 

 анализа постигнућа ученика завршних разреда после разредних и поправних испита 

 извештај о раду директора школе на крају првог полугодишта 

 верификација постигнућа ученика на крају полугодишта, после полагања испита 

 прослава школеске славе „Свети Сава“ 

 план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 

 реализација наставе на даљину 

 матурски и завршни испити 

 именовање комисије за избор ђака генерације 

 избор ђака генерације 

 организација допунских, ванредних и разредних испита 

 упознавање наставника са упутством за попуњавање матичне књиге 

 извештај „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2019/20.  

 анализа реализације наставе на даљину 

 инструкције у вези поступања у време боравка у школи за време епидемије 

 организација рада за завршетак другог полугодишта школске 2019/20. године- КОВИД19 

 полагање допунских испита 

 верификација постигнућа на матурским и завршним испитима школске 2019/20. године 

 васпитно-дисциплинске мере 

 календар рада за јун 2020. године 

 допуне и измене календара рада за јун/јул 2020. године 

 извештаји о раду на крају школске године 

 план активности „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 

 извешта о реализацији плана активности „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 
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 лица задужена за контролу пушења у школи 

 планови рада за почетак школске 2020/21. године 

 верификација постигнћа ученика после испита у јуну 

 календар рада за август 2020. године 

 упознавање са Законом о уџбеницима, израда плана уџбеника 

 подела одељењског старешинства за школску 2020/21. године 

 безбедност у школи 

 анализа остварености критеријума оцењивања 

 вођење и праћење педагошке документације 

 дежурства професора и ученика 

 електронски дневник- редовност вођења евиденције 

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

родитеља 

 учешће на такмичењима-Футсал 

 усвајање извештаја о реализацији плана интегритета 

 самовредновање рада школе- побољшање квалитета наставе и учења 

 хуманитарна новогодишња прослава у школи  

 предлог члана за школски одбор из реда наставника 

 упознавање са дописом Министарства везаним за почетак школске 2020/21. год.  

 измене Закона о дуалном образовању 

 извештај о инспекцијском прегледу школе од стране инспектора из Сремске Митровице 

(редован, ванредни и контролни)  

 распоред часова за 1.9.2020.  

 стручно усавршавање запослених, измена Правилника о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи 

 разматрање питања везаног за дуално образовање- расподела ученика код послодаваца 

 анализа рада стручних већа и тимова и план рада за наредну школску годину 

 анализа постигнућа ученика на поправном испиту у јунском и августовском року 

 екскурзија колектива школе 

 формирање комисија за упис и упис ученика у први разред 

 организација наставе у школи-организатори, потписивање запослених 

 ваннаставне активности-рад секција 

 планирање активности у другом полугодишту 

 учешће у обележавању манифестације „Новембарски дани“ 

 план активности за обележавање манифестације „Новембарски дани“ 

 извештај о реализацији активности „Квиз колико познајем свој град Сремску Митровицу“ 

 извештај о реализацији активности „Каријерно информисање ученика завршних разреда“ 

 сарадња са вртићем из Орловог насеља 

 организација „Тајног Деда Мраза“ 

 оснивање задруга у школи 

 пријем нових запослених 

 разматрање Разојног плана за период од 2020-2025. године 

 систематски прегледи ученика 

 јавни позив за доделу Светосавске повеље 
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 ђачке књижице 

 ескурзија за запослене 

 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. Извештај о раду Одељењских већа 

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

које су размтране на одељењским већима су: 

 израда и усвајање годишњег плана рада одељењских већа 

 усвајање плана рада одељењског старешине и одељењске заједнице 

 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  

 реализација матурског и завршног испита  

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

наставе, допунског рада и слободних активности 

 анализа постигнућа ученика, изостанака, 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    

 израда ИОП-а и пружање додатне подршке ученицима којима је помоћ потребна 

 

4.4. Извештаји о раду 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 6 састанака на којима је разматрана 

следећа проблематика: 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 
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С
еп

те
м

б
ар

 1. Конституисање Стручног већа 

2. Избор новог председника већа 

3. Договор о даљем раду и усвајање плана рада за 

нову школску годину 

4. Договор о заједничким уџбеницима за читаву 

школу и о издавачима тих уџбеника 

Чланови стручног већа 

 

 

О
к
то

б
ар

 

1. Договор о стручним усавршавањима чланова 

већа и извештавању осталих чланова о новим 

искуствима са семинара 

2. Посета Сајму књига 

3. Подела задужења за Светосавску прославу и за 

Дан школе 

4. Програм за Дан Светог Саве припремали су 

Синиша Вазмић и Татјана Симеуновић 

5. Пошто је Татјана Сумеуновић била на семинару 

„Од школске приредбе до позоишне представе“, 

поделила је још свеже утиске са колегама. 

6. Драмска секција је почела са радом, као и 

остале секције које постоје унутар овог актива. 

Чланови стручног већа 

 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 

1. Драмска секција је почела са чешћим пробама, 

јер је текст ваома захтеван. 

2. Пошто се уводи Електронски дневник, 

прихватили смо предлог педагога да свако од 

нас одради бар два онлајн семинара.  

3. Мислим да су резултати заиста изнад 

очекивања. 

 

Вође секција и 

организатори пригодних 

орограма 

Д
ец

ем
б
ар

 

1. Договорили смо се око учешћа на 

такмичењима, око литературе за припрему 

ученика . 

2. Професори страних језика поново обележавају 

Светски дан језика и неке друге пригодне 

датуме. 

Предметни професори бирају 

ученике за такмичења и за 

носиоце рада секција, јер су се 

способности већ 

искристалисале. 

Ја
н

у
ар

 

1. Прослављен је Дан Светог Саве. 

2. Договорили смо се око консултација са 

ванредним кандидатима и око заједничког 

избора градива за рад са њима.  

3. Сад постоје само Е -  дневници, па смо упућени 

једни на друге и чешћа је међусобна размена 

искустава. 

Биљана Девић, 

ТатјанаСимеуновић 

Ф
еб

р
у

ар
 

1. Пошто нам предстоје два такмичења у оквиру 

српског језика и књижевности, рзговарали смо 

о могућим кадидатима за „Књижевну 

олимпијаду“ и за „Српски језик и језичку 

културу“. 

2. У фебруару је појачан рад са потенцијалним 

такмичарима за „Књижевну олимпијаду“. 

Татјана Симеуновић, Биљана 

Девић 
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М
ар

т 
Настава на даљину Чланови стручног већа 

А
п

р
и

л
 

Настава на даљину Чланови стручног већа 

М
ај

 

Настава на даљину Чланови стручног већа 

Ју
н

 

Настава на даљину и редовни испити на крају 

наставе 
Чланови стручног већа 

Ју
л
 

Редовне активности у  вези са уписом и испити Чланови стручног већа 

А
в
гу

ст
 

Редовне активности везане за испите и поделу 

часова 
Чланови стручног већа 

                                       

                                            Председник стручног већа: 

                                                                                           Бранислав Веселиновић, професор 

 

4.4.2. Извештај о раду стручног већа професора прехрамбене струке 

 
Стручно веће је одржавало састанке у складу са потребама и текућом проблематиком (одржано 16 

састанака).  

Практична и блок настава као и активности везане за обележавање важних датума за струку 

реализоване у сарадњи са социјалним партнерима: . Кланице за прераду меса „Mitros 

Fleischwaren” и КПМИТ „Недељковић”, Корнпродукт –Сремска Митровица, ЈКП „Водовод“ 

Сремска Митровица. 
 

Детаљан извештај приказан је у табели: 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 
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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 

-Посета 13. Регионалном сајму привреде у 

Старој Пазови 

 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

О
к
то

б
ар

 

-Активности везане за обележавања  

16. октобра -Светског дана хране  

Едукативна трибина о храни  под 

покровитељством градске управе  

-Активности секције везане за обележавање 

Светског дана хране 

 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

Н
о
в
ем

б
ар

 

-Учешће на интерном семинару: 

“Шта треба да знаш о националној матури” 

-Активности везане за обележавања  

19. новембра -Фестивал права детета  

Едукативна трибина „Каријерно информисање 

ученика завршних разреда”. 

 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

Д
ец

ем
б
ар

 

- Усаглашавање критеријума  оцењивања  на  

  основу  Стандарда компетенција образовног  

  профила  

-Праћење, подршка и  мотивација ученицима из    

  осетљивих група  

- Припрема и извођење допунске наставе 

- Праћење напретка  ученика и вредновање   

   постигнућа  

- Учешће и излагање са посећеног стручног 

усавршавања “Практична настава и учење кроз 

рад- планирање и реализација” 

 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

Ја
н

у
ар

 

Праћење, подршка и  мотивација ученицима из   

осетљивих група 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

eФ
еб

р
у

ар
 

Активности са ученицима на  припреми 

садржаја и  

материјала за обележавање дана школе и  

Светског дана вода 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
ај

 Активности везане за  полагање матурског и 

завршног испита  

Припрема и извођење допунске наставе 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

Ју
н

 Припрема и извођење допунске наставе 

 

Малбашић Жељка 

Лукић Милана 

Ждеро  Тијана 

Вученовић Биљана 

          Председник стручног већа: 

          Милана Лукић, професор 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

4.4.3. Извештај о раду стручног већа професора хемијске струкe 

 
Стручно веће је у току протекле школске године одржало је 12 састанака на којима су 

извршавани задаци предвиђени планом за 2019/2020. годину. 

 

Детаљан извештај приказан је у табели: 

 

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 припремљене за 

рад...)-једна лабораторија искључена ,не 

користи се више за наставу  

 3.Глобални наставни планови на време 

предати. 

4.Наставни планови предати до 15.дана у 

месецу (месечни планови) 

5.Сачињен и предат  предлог плана уписа за 

наредну школску годину 

6.Урађен план извођења блок наставе ,откуцан 

и окачен на огласну таблу у зборници 

7.Начињен избор уџбеника и литературе 

 8.Сарадња са Стручним већем прехрамбене 

струке ради остваривања принципа безбедног 

руковања хемикалијама. 

9.Обележавање важних датума „Дан без 

аутомобила“носиоци активности чланови 

секције „Заштита животне средине у сарадњи 

са Канцеларијом за младе 

10.Урађени иницијални тестови-резултати и 

анализа су приложени у ЕС- дневнику 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

Стручно веће     

9. М.Јелић  и Ј. Јокић              
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

О
к
то

б
ар

 

1.Трибина о храни: Какву храну једемо 

одржана поводом обележавања Светског дана 

хране  16.10.2019 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 воде Милица 

Јелић и Јелена Јокић, а у раду учествују и 

остали чланови сручног већа према задужењу 

односно плану и то преко огранака (разреда) 

4.Реализација посете Фестивалу чоколаде са 

ученицима одељења П21,П31,П41 у Београду  

1.Маријана Артуков и 

Милица Јелић 

Стручно веће  

4.Милица Јелић и Јелена 

Јокић 

Н
о
в
ем

б
ар

 

1.Анализа постигнућа ученика у првом 

класификационом периоду. 

2.Урађен план допунске наставе 

3.Пријављено учешће у пројекту „За чистије и 

зеленије школеу у Војводини“ и подељена 

задужења за реализацију различитих 

активности(план на нивоу школе) 

4. Присуство предавању „Шта треаба да знамо 

о националној матури“ 

5.Реализована посета трибини“Мере селекције 

праћења развоја и подршка даровитима у АП 

Војводиниса аспекта привреде и запошљавања 

6.Обележен Светски дан чистог ваздуха 

3.11.2019.год 

1,2,3,4,Стручно веће  

5Јадранка Бенковић 

6.Милица Јелић и Јелена 

Јокић 

Д
ец

ем
б
ар

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају првог 

полугодишта 

2.Реализован одлазак наших ђака 

15.12.2019.год на 13.Фестивал науке у 

Београду „Разоткривање“ 

3.Посета предавању и радионици „Еколошко 

понашање и набавке енергетски дијалози 

цивилног и јавног сектора“ 

4.Одржана радионица са ученицима 4,разреда 

Основне школе Јован Поповић –израда 

новогодишњих украса од рециклажног 

материјала.ученици П21  су учествовали у 

реализацији 

5Присуство Скупу националног карактера 

„Дуално образовање-знање за будућност“. 

 Чланови Стручног већа 

2,3,5.Јадранка Бенковић 

4:Милица Јелић и Јелена 

Јокић 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ја
н

у
ар

 

1.Анализирана посећеност допунске наставе за 

ученике 

2.Направљен план одржавања 

радионице“Хемија и заштита животне средине 

2“и сарадње са Основним школама у 

Ср.Митровици 

3. Разматрање Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи након анализе 

постигнућа ученика на крају 1.полугодишта –

сваки наставник треба да води педагошку 

документацију и успостави континуитет у 

оцењивању 

4.Завршен попис свих хемикалија ради 

безбедног руковања истим 

Стручно веће 

2.Гордана Станишић 

Ф
еб

р
у
ар

 1. Послати дописи основним школама са 

предлогом о сарадњи 

2. Информације о реализованим активностима у 

оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у 

Војводини“ 

1.Гордана Станишић 

2.Стручно веће 

М
ар

т 

1.Разматрање и анализирање плана и програма 

наставе и учења за образовни профил 

„Техничар за хемијску и фармацеутску 

технологију“који је стручно веће предложило 

за упис у школску 2020./2021.год. 

2.Прелазак на наставу на даљину због 

ванредног стања у земљи због корона вируса 

Стручно веће 

 

А
п

р
и

л
 

1.Оперативни планови пишу се једном 

недељно,праћење и напредовање рада ученика 

у настави на даљину  такође на недељном 

нивоу ,прешли на формативно оцењивање. 

2.Настава се одигравала на даљину преко сајта 

школе путем гугл драјва професори су писали 

или Пп презентације или у ворду ,а 

комуникација са ученицима остваривана  

путем мејла или вибер група или фејсбук 

група 

Стручно веће 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
ај

 

1.Оперативни планови пишу се једном 

недељно,праћење и напредовање рада ученика 

у настави на даљину  такође на недељном 

нивоу ,прешли на формативно оцењивање. 

2.Настава се одигравала на даљину преко сајта 

школе путем гугл драјва професори су писали 

или Пп презентације или у ворду ,а 

комуникација са ученицима остваривана  

путем мејла или вибер група или фејсбук 

група. 

Стручно веће размотрило је поново упис 

ученика у наредну школску 2020./2021.и на 

основу информације за потребама уписа 

ученика у 3.степен,предлаже да то буде  

Образовни профил ГУМАР ПЛАСТИЧАР-

трећи степен,30 ученика(15+15) 

Анализирајући план и програм наставе и 

учења,упознавши се са стандардом 

квалификације и сагледавши циљеве и исходе 

стручног образовања за овај образобвни 

профил,закључили смо да је потпуно у складу 

са потребама тржишта рада у нашем региону и 

да ће допринети бржем запошљавању младих. 

Током маја прешли смо и на сумативно 

оцењивање 

Анализа ученичких постигнућа током наставе 

на даљину и сумирање резултата . 

Стручно веће 

Ју
н

 

1.Анализа постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта 

2.Сачињен предлог поделе предмета на 

наставнике за школску 2020./2021 год. 

Стручно веће 

Ју
л
 

1. Написан, предат и усвојен извештај Стручног 

већа хемијске струке о стручном усавршавању и 

лични извештаји 2018./2019. 03.07.2019. 

2. Извештај о раду секције“Заштита животне 

средине“ 

3. Извршена подела предмета на наставнике за 

школску 2019/2020 на основу уписаних одељења 

4. Дат предлог плана рада за следећу школску 

годину 2019./2020. 

Чланови стручног већа 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

А
в
гу

ст
 

1.Организовани разредни,поправни ,матурски 

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 2020./2021. 

4.Размотрени ,написани,усвојени  и предати 

годишњи лични планови стручног 

усавршавањаза школску 2020/2021. И  

5.Сачињен план стручног усавршавања 

Стручног већа хемијске струке за 2020./2021. 

Изабран нов председник стручног већа-

Маријана Артуков 

Стручно веће 

 

Председник стручног већа: 

Снежана Стојковић, професор 

 

 

4.4.4. Извештај о раду стручног већа професора шумарске  

Стручно веће је у протеклој школској години одржало 10 састанака, на којима су разматрана 

различита питања.  

У оквиру реализацији практичне и блок наставе оставарена је сарадња са: Ловачки савез 

Војводине, ЈП“Војводинашуме“, ЈПНП“Фрушка гора“, ЈП“Србијашуме“, стрелиште “Живко 

Релић-ЗУЦ, Ср. Митровица 

Детаљан извештај приказан је у табели: 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

Пријем нових ученика у школу-разред 

Ц12 

Радови у школском расаднику 10.09 

Практична настава(кишни дан)-18.09. 

Радови у школском расаднику-10.09 

Слободан Ђорђевић 

Драгана Костић 

Стана Миљевић 

Јелена Миленковић 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

О
к
то

б
ар

 
Сајам“ЛОРИСТ“-Нови Сад3.10.04.10. 

Ш.У:“Купиново“17.10. 

Ограђивање ловишта „КАРАКУША“-

Кленак 23.10. 

„Малетића луг“-ограђивање ловишта 

29.10. 

Радови у школском расаднику 24.10. 

 

Слободан Ђорђевић 

Драгана Костић 

Даница Ковачевић,Стана 

Миљевић 

Миленко Вејновић 

Н
о

в
ем

б
ар

 

Спомен парк-Сремска Митровица08.11. 

СРП“ЗАСАВИЦА“28.11 

Драгана Костић,Горан Симић 

Слободан Ђорђевић 

Д
ец

ем
б

ар
 

Манастирске шуме“Радовашница-

Петковица“ 

12.12. 

Миленко Вејновић 

Слободан Ђорђевић 

Ја
н

у
ар

 

Акција „ЗАСАДИ ДРВО“-

Војводинашуме 

18.01. 

Миленко Вејновић 

Драгана Костић 

Слободан Ђорђевић 

Ф
еб

р
у
р
 

Снимање ТВ-емисије „ЛОВИШТЕ“ 

08.02. 
Слободан Ђорђевић 

М
ар

т 

Одржавање наставе на даљину Сви чланови актива 

А
п

р
и

л
 

Одржавање наставе на даљину Сви чланови актива 

М
ај

 

Одржавање наставе на даљину Сви чланови актива 

Ју
н

 

Одржавање наставе на даљину Сви чланови актива 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ју
л
 

Рад у стручном активу  Сви чланови актива 

А
в
гу

ст
 

-реализација свих врста испита 

-подела часова на наставнике  

- предлог одељњског старешинства 

- избор уџбеника 

-опремање учионица, наставна 

средства,организација простора, предлог 

распореда учионица по струкама 

-упознавање са тимовима који су формирани 

на нивоу школе за нову школску годину 

-израда ивештаја о стручном усавршавања 

чланова већа и извештаја о раду стручног 

већа 

 

                                                                                                                   Председник стручног већа:  

                                                                                         Слободан Ђорђевић, професор 

4.4.5. Извештај о раду стручног већа професора друштвених наука 

 

Стручно веће професора друштвених наука је у периоду од септембра 2019. године до августа 

2020. године имало 12 састанака на којима  је разматрана текућа проблематика.  

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 20120/2021. годину 

2.Израда годишњих и оперативних 

планова-индивидуално и у међусобној 

корелацији 

3.Израда иницијалних тестова 

4.Израда плана стручног усавршавања за 

школску 2020/2021. Годину 

5. Избор уџбеника и стандардизација 

критеријума оцењивања 

1.чланови стручног већа 

2.чланови стручног већа 

3.чланови стручног већа 

4.чланови стручног већа 

5. чланови стручног већа 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

О
к
то

б
ар

 

1. Донације за опремање кабинета 

2.Сајам књига-набавка учила, наставних 

средстава, стручне литературе. 

3.Историјска секција-план рада и 

укључивање нових чланова 

4.Извештаји са различитих облика 

стручног усавршавања 

5.Сарадња са културним институцијама-

Библиотека, Музеј Срема, Галерија  

 

1.чланови стручног већа 

2. Милена Ћетковић 

3.Маријана Живковић Дутчак 

4.чланови стручног већа 

5.Маријана Дутчак, Наташа Илић 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 

 

1. Анализа постигнућа ученика на крају 

првог класификационог периода 

2.Допунска настава 

3.Сарадња са културним установама-

Музеј Срема 

1.чланови Стручног већа 

2.чланови стручног већа 

3.Маријана Живковић Дутчак 

 

Д
ец

ем
б
ар

 

 

1. Извештај о одржавању квиза „Колико 

познајем свој град Сремску Митровицу“ 

2. Предлог стручних профила за упис у 

наредну школску годину. 

3. Анализа постигнућа ученика на крају 

првог полугодишта 

4. Допунска настава 

 

 

1. Маријана Живковић Дутчак, 

2. чланови стручног већа  

3. члаови стручног већа 

4.чланови стручног већа 

 

Ја
н

у
ар

 

 

1.Усаглашавање критеријума оцењивања 

2. мере побољшања рада и спречавање 

изостанака 

3. Извештај са семинара и дискусија: 

„Обука за наставу грађанског васпитања“ 

4 . Излагање са стручног усавршавања: 

„Претпоставке успешне наставе“ 

 

1. чланови стручног већа 

2.чланови стручног већа 

3. Милена Ћетковић 

4. Наташа Илић 

Ф
еб

р
у

ар
 

1. Учешће на стручном усавршавању: 

„Нове теме у историографији“ 

2. Рад историјске секције – припремање 

приредбе и изложбе на тему „Сва лица 

под маскама“ 

 

 

1.Маријана Живковић Дутчак 

2. Маријана Живковић Дутчак 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
ар

т 

1. Уређивање паноа и опремање 

кабинета. 

2. Настава на даљину 

  

1. чланови стручног већа 

2. чланови стручног већа 

 

 

 

А
п

р
и

л
 

1.Настава на даљину  
1.чланови стручног већа 

 

М
ај

 

1.Настава на даљину 

2.Учешће на онлајн семинару „ Обука за 

реализацију нових програма наставе“ 

 

1.чланови стручног већа 

2. Маријана Живковић Дутчак, Весна 

Лемајић 

Ју
н

 

 

1. Настава на даљину. 

2. Анализа постигнућа ученика на крају 

другог полугодишта 

2. Допунска, припремна настава 

3. Анализа рада стручног већа 

4. Израда извештаја о раду и стручном 

усавршавању 

 

1.чланови стручног већа 

2. чланови стручног већа 

3.чланови већа 

4.чланови већа 

5.чланови већа 

Ју
л
 

1.Састанак актива и подела часова 

2. Излагање са стручног усавршавања : 

„Обука за реализацију нових програма 

наставе“ 

3. Излагање са стручног усавршавања: 

„Нове теме у историографији“ 

1.чланови стручног већа 

2. Маријана Живковић Дутчак, Весна 

Лемајић 

3. Маријана Живковић Дутчак 

А
в
гу

ст
 

1.Израда годишњег плана рада стручног 

већа за 2020-2021. годину 

2.Израда плана стручног усавршавања за 

2020-2021. Годину 

3. Избор уџбеника за наредну школску 

годину 2020/2021. 

1.чланови већа 

2.чланови већа 

3. чланови стручног већа 

 

                                                                                               Председник стручног већа: 

                                                                                               Дарко Марковац, професор 
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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: 

 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

-расподела наставе по одељењима 

Проф. Васов(шумарска-дрвнопрерађивачка 

смена) 

Проф.Јукић(прехрамбено-хемијска самена) 

-Усвајање списка стручне литературе за рад и 

слање списка исте у педагошку службу. 

-Договор око критеријума за оцењивање по ком 

се спустио критеријум за једну оцену од 

усвојеног критеријума из стричне 

литературе.(теорија и методика физичког 

васпитања) 

- Ученици који раде физичко по индивидуалном 

образовном плану имају себи прилагођен план 

рада. 

-Донет је договор око рада секција где ће са 

радом почети одбојкашка кошаркашка и 

фудбалска секција. 

Проф.Васов Валентин 

Проф. Јукић Дејан 

О
к

т
о
б
а
р

 

Изнете замерке везане за техничке услове 

рада,као и замерке везане за основне хигијенске 

услове у сали и око исте руководству школе. 

--Представници школе учествовали на 

општинском турниру у стоном тенису и 

пристојно репрезентовали школу.(03.10.2019) 

 

-Испраћен је и општински турнир у баскету 3.3 

(22.10.2019) 

Валентин Васов 

Јукић Дејан 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

-Школа је имала своје учеснике на општинском 

такмичењу у пливању одржаном 27.11.2019. 

-Школа је учествовала на традиционалној 

атлетској манифестацији“уличне трке“ 

 

-организован састанак са колегама из других 

школа са идејом унапређења сарадње кроз 

спортска дружења и такмичења како ученика 

тако и нас професора. 

Валентин Васов Јукић 

Дејан 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Д
ец

ем
б
а
р

 
На једном од састанака стручног већа 

разговарано о организацији будућих школских и 

ошпштинских такмичења као и могућностима 

екстерног стручног усавршавања кроз разне 

семинаре. 

-Координација критеријума по којем су 

закључиване оцене на полугодишту. 

Валентин Васов 

Јукић Дејан 

Ј
а
н

у
а
р

 Ревитализација школског фитнес 

центра(теретане) 

Провера исправности и валидности справа и 

реквизита за наставу. 

Валентин Васов 

Јукић Дејан 

Ф
еб

р
у
а
р

 

Састанак стручног већа на тему извештаја о раду 

школских секција у првом 

полугодишту,техничка исправност школских 

просторија и реквизита и разно. 

Валентин Васов 

Јукић Дејан 

М
а
р

т
 

Настава на даљину 
Валентин Васов 

Јукић Дејан 

А
п

р
и

л
 

Настава на даљину 
Валентин Васов 

Јукић дејан 

М
а
ј 

Настава на даљину 
Валентин Васов 

Јукић Дејан 

Ј
у
н

 

Настава на даљину 
Валентин Васов 

Јукић Дејан 

Ј
у
л

 

Анализа рада стручног већа са освртом на 

наставу на даљину. 

Валентин Васов 

Јукић Дејан 

 

                                                                                                 Председник стручног већа: 

                                                                                                 Дејан Јукић, професор 
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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 

2019/20. годину, и реализовали 7 састанака стручног већа на којима је разматрана следећа 

проблематика:  

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

 Формирање стручног већа 

 Усвајање годишњег плана рада и извештаја 

о раду стручног већа 

 Усвајање плана и извештаја о стручном 

усавршавању стручног већа 

 Упознавање са циљевима и исходима 

учења за сваки предмет 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

 Израда плана писмених вежби 

 План допунске наставе 

 Усаглашавање садржаја задатака 

предвиђених за први писмени задатак 

 Иницијално тестирање ученика 

 Мотивисање ученика за учење 

 Пружање подршке ученицима из 

осетљивих група 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

Тим за инклузију 

О
к

т
о
б
а
р

 

 Израда ИОП-а за ученике 

 Анализа иницијалних тестова 

 Константно праћење напретка ученика и 

вредновање у складу са напртком 

 Извођење допунске наставе 

 Учешће наставника на испитима редовних 

и ванредних кандидата 

 Промена члана стручног већа 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

Тим за инклузију 

Н
о
в

ем
б
а
р

  Анализа постигнућа ученика на крају првог 

класификационог период  

 Анализа стања безбедности у школи 

 Вођење педагошке документације 

 Усаглашавање садржаја задатака 

планираних за други писмени задатак 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 

 План уписа за школску 2020/21 

 Прилагођавање рада на часу потребама 

ученика 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

Тим за инклузију 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ј
а
н

у
а
р

 

 Разматрање успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

 Планирање и извођење допунске наставе 

Чланови стручног већа 

Ф
еб

р
у
а
р

 

 Осавремењавање наставе 

 Мотивисање ученика за учење 
Чланови стручног већа 

М
а
р

т
 

 Реализација наставе на даљину 

 Вођење педагошке документације 
Чланови стручног већа 

А
п

р
и

л
 

1. Састанак стручног већа 

2. Разматрање успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Чланови већа 

М
а
ј 

3. Састанак стручног већа 

4. Праћење  напретка ученика и вредновање у 

складу са напретком 

5. Усаглашавање критеријума 

Чланови већа 

Ј
у
н

 

 Анализа успеха ученика на крају школске 

године 

 Прелиминарана подела предмета на 

наставнике 

 Саставњање годишњег извештаја и плана 

рада стручног већа, стручног усавршавања 

већа 

 Учешће у завршном испиту у основним 

школама 

Чланови стручног већа 

А
в

г
у
ст

 

 Предлог годишњег плана рада стручног 

већа професора математике, физике и 

информатике за школску 2020/2021. годину 

 Подела предмета на наставнике 

 Израда глобалних и оперативних планова 

наставног рада 

 Анализа рада стручног већа, давање 

критичких осврта на рад већа 

 Усвајање извештаја о раду стручног већа 

Чланови стручног већа 

Стручни сарадници 

 

                                                                                                               Председник стручног већа: 

                                                                                                                Наташа Лончаревић, професор                                                                                                                        
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4.4.8. Извештај о раду стручног већа пољопривредне струке 

  

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

2019/20. годину, и реализовали 6 састанака стручног већа на којима је разматрана следећа 

проблематика:  

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Први састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.Избор уџбеника за  школску 

2019/2020.годину 

2.Глобални и месечни планови 

3.Планирање блокова у школској 

2019/2020.години 

4.Иницијални тестови 

5.Предлог за ванредно школовање 

 

Чланови стручног већа 

О
к

т
о
б
а
р

 

Други састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.Договор око уређења стакленика и 

пластеника 

2.Потребе репро-материјала за стакленичку и 

пластеничку производњу 

3.Текућа питања 

 
Посета Данима поља кукуруза 

 

Екстерни семинар „Унапређење дигиталних 

компетенција “ 

 

Учешће у пројектној активности:“ За чистије и 

зеленије школе Војводине“ 

Чланови стручног већа 

(одсутна Мира Зељковић) 

 

 

 
 

 

 

 

Сања Плавшић и Татјана Пашић 

 

Учесници семинара: 

Мира Зељковић 

Драган Секулић 

Татјана Пашић 

 
Сања Плавшић 

Татјана Пашић 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

Трећи састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.План рада у школском расаднику и 

стакленику 

2.Материјално техничка средства потребна за 

реализацију наставе по предметима 

3.Разно 

Чланови стручног већа 

пољопривредне и шумарске 

струке 

(одсутна Татјана Пашић) 



 122 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Д
ец

ем
б
а
р

 
Четврти састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.План уписа у 2020/2021 

2.Реализација допунске наставе 

3.Реализација блок наставе 

4.Текућа питања 

Пети састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.Анализа реализованих активности према 

годишњем плану рада стручног већа 

пољопривредне струке за период I 

полугодишта 2019/2020.школске године 

2.Анализа постигнућа и изостанака ученика на 

крају I полугодишта  2019/2020.године 

3.Допунска настава 

4.Текућа питања  

 

Чланови стручног већа 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови стручног већа 

(одсутан Драган Секулић) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ф
еб

р
у
а
р

 

Посета пољопривредној јединици „Пролеће“ – 

КПЗ 
Татјана Пашић 

Сања Плашић 

М
а
р

т
 

Настава на даљину  

Радови у стакленику и пластенику 
Сви чланови већа 
Татјана Пашић 

А
п

р
и

л
 

Настава на даљину  

Радови у стакленику и пластенику 
Сви чланови већа 
Татјана Пашић 

М
а
ј Настава на даљину  

Радови у стакленику и пластенику 
Сви чланови већа 
Татјана Пашић 

Ј
у
н

 

Настава на даљину  

Радови у стакленику и пластенику 
Сви чланови већа 
Татјана Пашић 

А
в

г
у
ст

 

Шести састанак стручног већа 

Дневни ред: 

1.Избор уџбеника за  школску 2020/2021.годину 

2.Глобални и месечни планови 

3.Планирање блокова у школској 2020/2021.години 

 

Сви чланови већа 

 

                                                                                                               Председник стручног већа: 

                                                                                                                Татјана Пашић, професор    
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4.4.9. Извештај о раду стручног већа дрвопрерађивачке струке 

 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

1. Рад секције ArchiCad 

2. Дуално образовање (склапање уговора са 

социјалним партнерима o реализацији практичне 

наставе у компанијама). 

3. Регионални привредни сајам и промоција 

школа у оквиру дуалног образовања. 

4. Промоција ArchiCadа – Жолт Иванович је 

одржао интерно предавање 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Молнар Фрања, Вукадин 

Верица 

3. Молнар Фрања, Цветковић 

Светислав и ученици 

4. Чланови Стручног већа, 

ученици 

О
к

т
о
б
а
р

 

1. Рад секције ArchiCad 

2. Дуално образовање (склапање уговора са 

социјалним партнерима o реализацији практичне 

наставе у компанијама). 

3. „Дани информатике у школама Војводине“, 

учешће наших ученика  на такмичењу. 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Молнар Фрања, Вукадин 

Верица 

3. Молнар Фрања, Вукадин 

Верица, ученици 

 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

1. Рад секције ArchiCad 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 

1. Рад секције ArchiCad 

2.Ментори ученицима смера „Техничар за 

обликовање намештаја и ентеријера“ Молнар 

Фрања и Вукадин Верица добили су признања за 

ревију образовних софтвера  која се додељује у 

оквиру акције „ДАНИ ИНФОРМАТИКЕ У 

ШКОЛАМА ВОЈВОДИНЕ 2019.“ 

Награду додељује Председник Центра за развој и 

примену науке, технологије и информатике проф. 

др. Слободан Попов. 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Молнар Фрања, Вукадин 

Верица 

 



 124 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ј
а
н

у
а
р

 1. Рад секције ArchiCad 

 

1. Молнар Фрања, Ученици 

 

Ф
еб

р
у
а
р

 

1. Рад секције ArchiCad 

2. Анализа извођења практичне наставе у склопу 

реализације дуалног образовања 

 

1. Молнар Фрања, ученици 

2. Ментори:  

Молнар Фрања, Вукадин 

Верица, Марина Курсулић 

 

Ј
у
н

 

1. Састанак са послодавцима – Привредна комора 1. Молнар Фрања 

Ј
у
л

 

1.Анализа рада Стручног већа и писање извештаја 

о раду Стручног већа за школску 2019/20. 
1.Чланови Стручног већа 

А
в

г
у
ст

 

1.Писање плана рада Стручног већа и планова 

стручног усавршвања професора за школску 

2020/21. 

2. Подела предмета на наставнике 

3.Анализа постигнућа ученика у школској 2019/20. 

1.Чланови Стручног већа 

                                                                                                                     

Председник стручног већа:  

Фрања Молнар 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ 

ОРГАНА 

 
5.1. Извештај о раду Школског одбора   

 

Током школске 2019/20. године одржано је 11  седница ШО од којих је једна одржана 

телефонским путем (07.10.2019.). Чланови ШО су своје одсуство са седница благовремено 
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најављивали и правдали. Седницама нису присуствовали представници Ученичког 

парламента иако су редовно позивани. 

У оквиру описа послова Школског одбора треба издвојити анализу и усвајање извештаја о 

раду школе, вредновању, самовредновању, стручном усавршавању запослених, 

разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе, Развојног плана, школског програма, 

плана стручног усавршавања запослених, бављење кадровском проблематиком. Школски 

одбор се бави и анализирањем финансијског стања школе, усвајањем плана уписа 

редовних и ванредних ученика, анализирањем успеха и изостанака ученика током 

школске године, разматрањем жалби и приговора на решења директора, разматрањем 

инвестиционих проблема, усаглашавањем са променама у складу са законом, доношењем 

Статута школе, правила понашања и других општих акта, као и закључивањем уговора са 

другим установама. 

13.09.2019. - На седници је разматран и усвојен Годишњи план рада школе за школску 

2019/20., као и извештај о реализацији Годишњег плана школе за претходну школску 

годину. 

- Разматран је и усвојен извештај о раду директора за претходну школску годину. 

- Донета је одлука о броју ванредних кандидата за школску 2019/20. и утврђена висина 

школарине за ванредне ученике. 

07.10. 2019. – Седница је одржана телефонским путем 

    -Разматран је предлог финансијског плана за 2020.годину. 

28.11.2019. – На седници су усвојене измене и допуне Правилника о сталном стручном 

усавршавању. 

 - Усвојен Правилник о заштити података о личности. 

30.12.2019. – На седници је усвојен план уписа ПШХ школе за школску 2020/21. годину. 

31.12.2019. – На седници је донет акт о оснивању  Ученичке задруге. 

17.01.2020. – На седници је усвојен Финансијски план за 2020.годину. 

31.01.2020. – Усвојен је извештај Комисије за попис имовине закључно са стањем 

31.12.2019. 

26.02.2020.  – Усвојен је завршни финансијски извештај за 2019. годину. 

   - Обавештени су чланови ШО о редовном и ванредном инспекцијском надзору 

  - Усвојен план надокнаде часова због обуставе рада. 

20.03.2020. – На седници је одлучивано по жалбама запослених. 

 - Усвојен је Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика након 

усклађивања са изменама и допунама Закона. 

21.04.2020. – На седници је одлучивано по жалби запосленог. 

02.07.2020. – На седници је донета одлука о именовању чланова комисије за бодовање 

запослених за чијим је радом престала потреба делимично или потпуно 

 - Донета је одлука о висини „Родитељског динара“ за школску 2020/21. годину. 

 - Усвојен је Развојни план установе 

- Усвојен је ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКО И ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ 

 - Усвојен је СТАТУТ ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКЕ И ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ у складу са 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитањ 

 - Усвојен је ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 - Усвојен је извештај о успеху ученика на крају школске 2019/20. године 
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Орган управљања је редовно сарађивао са секретаром школе, Наставничким већем, 

Стручним већима, педагошком службом, директором, рачуноводством, Саветом 

родитеља, Ученичким парламентом и локалном самоуправом.  

                                                                                

Председник Школског одбора:                                                                                

                                                                                                                  Јелена Станковић, професор                                                                                                                                                    

 

5.2. Извештај о раду директора школе  

 

У првом полугодишту школске 2019/2020. директор школе обављао је следеће редовне и 

додатне активности ради остварења циљева предвиђених Програмом рада школе, у складу 

са законским обавезама и ради унапређења васпитно-образовног рада. Ове активности 

обухватају: 

 

-Побољшање квалитетa наставе; 

-Планирање и програмирање рада школе;  

-Организационо-стручни послови ; 

-Педагошко-инструктивни и саветодавни рад; 

-Аналитичко-евалуативни рад; 

- Рад у стручним и другим органима школе; 

-Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама; 

-Педагошка документација о раду школе; 

-Безбедност ученика и запослених; 

- Набавка нове опреме  и ремонт постојеће. 

 

 Побољшање квалитета наставе 

 

Квалитет наставе континуирано је унапређиван и током школске 2019/2020. 

Сама настава праћена је у више сегмената: 

_ теоријска и стручна настава 

_ извођење практичне наставе 

_ реализација допунске и додатне наставе 

_ праћење рада секција 

 

У реализацији теоријске и стручне наставе  у другом полугодишту од Марта 2020. 

реализована је настава на даљину због епидемије Covid 19  и ванредног стања. Први пут се 

на овакав начин реализовала настава и у ту сврху се користио GOOGLE DISK и VIBER. 

 

 Планирање и програмирање рада школе вршено је кроз: 

 

- Прикупљање података и консултације са просветним саветником,   другим директорима, 

ПП службом, председницима стручних већа, руководиоцима тимова и осталим 

наставницима у вези са реализацијом активности школе за текућу школску годину; 

 

-Израду плана набавке потрошног материјала, наставних средстава и опреме; 
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 Организационо-стручни послови односили су се на: 

 

-Организацију и свакодневно праћење образовно-васпитног рада школе и решавање 

текућих обавеза (израда и реализација распореда часова, кабинета и учионица, дежурства 

наставника,, задужења у оквиру 40-о часовне радне недеље...) 

-Пријем, упућивање у рад и праћење нових наставника; 

-Расписивање нових конкурса, у сарадњи са Школском управом, Школским одбором и 

синдикатом школе; 

-Организовање и стално праћење рада помоћног особља; 

-Организовање набавке потрошног материјала, расподелу наставних средстава и опреме; 

-Послови око реализовања ученичких пракси 

Организовање и сталан увид у рад правне, финансијске, админ 

истративне и ПП службе; 

-Стални увид у наменско коришћење финансијских и других  

 средстава; 

-Органозовање и праћење реализације годишњег плана рада школе  

-Организација и учешће у изради и ажурирању законских и  

  нормативних  аката школе. 

-Ревизија комплетног библиотекарског фонда књига 

-Попис хемикалија и стакленог посуђа 

 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад вршен је кроз: 

 

-Пружање помоћи наставницима у планирању наставе; 

-Педагошко-инструктивнио рад са приправницима и менторима; 

  Увид у рад наставника 

-Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским старешинама кроз  

  појединачне и заједничке састанке; 

-Организовање,праћење и подстицање стручног усавршавања наставника; 

-Праћење реализација свих видова наставе; 

-Праћење успеха и изостајања ученика; 

-Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе; 

-Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика; 

-Сарадња и саветодавни рад са ученицима и Ученичким парламентом. 

 

 Аналитичко-евалуативни рад односио се на: 

 

-Анализу и праћење реализације глобалних и оперативних планова свих облика  

  наставе; 

-Анализу реализације Годишњег плана рада школе и ШРП-а; 

-Анализа извештаја за потребе министарства, школске и градске управе; 

-Анализа финансијских извештаја претходних година за потребе израде   

  финансијских планова. 
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 Рад у стручним и другим органима школе огледа се у: 

 

-Припремању, организовању и вођењу седница Наставничког већа и  

 састанака запослених;  

-Учешћу у седницама Одељењских већа; 

-Припремању, организовању и учешћу у састанцима Савета родитеља; 

-Припремању, организовању и учешћуу седницама Школског одбора; 

-Припремању и организовањусастанака тимова и комисија; 

-Припремању, организовању и вођењуседница Педагошког   

 колегијума и Актива за развојно планирање. 

 

У првом полугодишту седнице Наставничког већа, одржане су са дневним редом према 

плану активности а током  другог  полугодишта одржане су седнице Наставничког већа, са 

дневним редом који је прилагођен епидемиолошким мерама . 

 

Директор школе са сарадницима активно је учествовао у раду Школског одбора. Чланови 

Школског одбора су, у складу са својим обавезама присуствовали школским 

активностима. 

 

 Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама 

подразумевала је: 

 

-Сарадњу са Министарством просвете и Школском управом; 

-Сарадња са Привредном комором Србије и социјалним партнерима 

-Сталну сарадњу са Градском управом за образовање 

-Сарадњу са просветном инспекцијом; 

-Сарадњу са осталим инспекцијским службама; 

-Сталну сарадњуса просветним саветницима; 

-Сталну сарадњу са домом здравља; 

-Сталну сарадњу са другим школама на нашој општини; 

-Сталну сарадњу са медијима; 

-Сталну сарадњу са Полицијском упрвом 

- Сарадња са Аустријском организацијом  „Култур-контакт „ у циљу побољшања   

  квалитета наставе и јачању компетенција директора. 

 

 Практична настава била је стручно заступљена. Са сарадницима из привреде одржано је 

више састанака на почетку школске године. Образовни профил месар и оператер за израду 

намештаја раде по дуалном систему образовања. 

Све предвиђене активности за крај наставне године одржане су на време и обављене без 

већих потешкоћа.  

 

 Педагошка документација о раду школе односила се на: 

 

-Стално вођење е дневника рада; 

-Преглед и праћење уредности вођења педагошке документације 
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 Безбедност ученика и запослених обухватила је: 

 

-Организацију дежурства наставника; 

-Примену Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

-Осигурање ученика и запослених; 

-Евиденција хемикалија и детаљни преглед комплетних реагенаса уз комисијски  

 извештај о количинама року трајности и оштећености одређене амбалаже.    

  Измештање у посебну просторију  оштећених и опасних реагенаса. 

-Контролу примене Правилника о безбедности ученика и Правилника о процени  

 ризика на радном месту код послодавца 

-Осигурање мера безбедности у спречавању ширења COVID-19 

 

 Набавка нове опреме  и ремонт постојеће 

 

Од почетка другог полугодишта директор школе је учествовао у активностима планирања 

уписа са локалном самоуправом и Привредном комором . 

Реализован је пројекат енергетске ефикасности  у сарадњи са Регионалном развојном 

агенцијом и Покрајинским секретаријатом за енергетику. 

Набављен је, инсталиран и од стране инспекције исконтролисан заливни систем за 

расадник.  

За поменуте активности предати су извештаји и оправдана уложена средства. 

Школа је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом инсталирала интерактивну таблу и 

спровела све активности везане за финансијске извештаје и уговоре. 

У оквиру Европске агенције за помоћ средњим стручним школама проширен је пројекат за 

набавку неопходне опреме за реализацију наставе у подручју рада прерада хране.  

Више постојећих рачунара је ремонтовано и оспособљено за рад у рачунарској учионици. 

 

 Промоција школе ради остварења плана уписа 

 

 Због епидемиолошког стања  већина активности које су биле усмерене ка промоцији 

школе изостављене су. Урађена је ПП презентација која је прослеђена основним школама 

и путем комуникације на даљину ученицима су приближена подручја рада наше школе и 

образовни профили. 

 
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 

 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 
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 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. 

 на седницама наставничког већа благовремено обавештавала запослене са законским 

променама 

 

5.4. Извештај о раду Савета родитеља 

 

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

ученика првих разреда). Школске 2019/2020. изабрани су и заменици представника Савета 

родитеља што је допринело већој посећености седница Савета родитеља. Реализовано је 4 

седнице Савета родитеља на којима је разматрана следећа проблематика:  

 усвајање Годишњег извештаја за 2018/19. и Плана рада школе за школску 2019/20. 

 Разматрање развојног плана за период од 2020-2025. године 

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

образовања- ,,родитељског динара” 

 избор представника за локални савет родитеља и представника у све обавезне тимове у 

школи 

 избор компаније-агенције за осигурање ученика   

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

побољшање истих 

 упознавање са Законом о заштити података личности 

 Упознавање са Правилником о протоколу поступања установе у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање и Прaвилником o пoступaњу устaнoвe у случajу сумњe 

или утврђeнoг дискриmинaтoрнoг пoнaшaњa и врeђaњa углeдa, чaсти или дoстojaнствa 

личнoсти 

 анализа реализација матурске прославе и матурских и завршних испита 

 избор представника за Школски одбор и избор председника Савета родитеља 

 предлог накнаде пропуштеног образовно-васпитног рада 

 предлог за реализацију екскурзије ученика завршних разреда за школску 2020/2021. годину 

 текућа проблематика 

 

Чланови Савета родитеља у школској 2019/2020. години су били: 

 

Р.б. Одељење Име и презиме родитеља Р.б

. 

Одељење Име и презиме родитеља 

1. Х41 Ана Стевановић 12. Ц12 Ана Крагуљац 
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Зора Васић-замена  Светлана Миљковић-замена 

2. П11 Горан Корица 13. Ц22 Гордана Радић 

Јасна Грујић-замена  Дамјан Копривица-замена 

3. П21 Љиљана Јосић 14. Ц32 Слађана Јовановић 

Ана Иветић-замена  Ненад Вукмир-замена 

4. П31 Нада Обренчевић 15. Ц42 Сања Живановић 

 Славна Ристановић-замена  Виолета Сухањи-замена 

5. П41 Катица Нећак 16. Ц43 Силвиа Иванковић 

 Јелица Андрић-замена  Милан Тркуља-замена 

6. П13 Сања Јаковљевић 17. Д11 Светлана Бојић 

 Драган Ћорић-замена  Сања Мијајловић-замена 

7. П23 Тања Станивуковић 18. Д21 Кузминац Далиборка 

 Сања Влашкалић-замена  Бар Мирјана- замена 

8. П33 Маја Челић 19. Д31 Горица Зарић 

 Слађана Грујић-замена  Јелена Костић-замена 

9. П12 Марија Антал 20. Д22 Марија Миросављевић 

 Данијела Касаповић- замена  Мирјана Јаковљевић-замена 

10. П22 Драган Станивуковић 21. Д32 Мирослав Вујковић 

 Весна Костић-замена  Наташа Мијић-замена 

11. П32 Слађана Требовац 22. Д42 Далиборка Мишчевић 

 Наташа Куља-замена  Љупка Крсмановић-замена 

 

Представници локалног савета родитеља у школској 2019/2020. години били су:  

1. Горан Корица 

2. Милан Тркуља-замена 

 

За организацију и реализацију састанака Савета родитеља био је задужен школски педагог Сања 

Беднар. 

 

 

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 



 132 

настава. Током другог полугодишта због ванредне ситуације, настава је реализована на даљину 

употребом Гугл диска који је ученицима био доступан на сајту школе. Наставници су наставни 

материјал постављали на Гугл диск, а додатна објашњења и комуникацију са ученицима 

остваривали путем мејла, вибера, фејсбука, телефона и др. Поједини наставници користили су 

Гугл учионицу и Zoom платформу за реализацију наставе. Већина наставника, а и ученика 

успешно је реализовала наставу на овакав начин. Ученици који нису имали техничке могућности 

да прате наставу на даљину, долазилу су у школу по штампани материјал, или им је исти 

достављан на кућну адресу. Допунска настава у овом случају сводила се на додатна објашњења и 

помоћ ученицима у изради домаћих задатака.  

Стручна већа општеобразовних, општестручних и ужестручних предмета 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.  

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. Ученици су током наставе на даљину добијали различите радне задатке који 

су захтевали самостални рад, рад на пројекту, истраживачки рад што их је додатно мотивисало за 

учешће у настави.  

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

метода, посебно дијалогом, дебатом, 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. Током наставе на даљину углавном није било живе речи, све је 

реализовано писменом кумуникацијом са ученицима употребом друштвених мрежа и других 

видова комуникације што је доста утицало и на квалитет наставе. Овакав начин рада, због 

недостатка живе речи није био најбоље решење због чега се у наредној школској години планира 

промена начина реализације наставе на даљину.  

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 

 недељни оперативни планове са циљем праћења реализације наставе на даљину 

Поред глобалног планирања постојало је и месечно, оперативно планирање и недељно 

планирање у складу са дописом Министарства које се односило на реализацију наставе на 

даљину. 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, а у недељним 

плановима додатно је конкретизован оперативни план и наведени начини реализације и праћења 

рада ученика.  

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 
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поправни испит. Припремна настава реализована је у школи у складу са одобрењем 

Министарства након укидања ванредне ситуације.  

Организована је и припремна настава свих ученика за полагање матурских и поправних 

испита. Остварени резултати се могу видети на крају овог извештаја (сви ученици су положили 

поправне и матурске испите). Разредне испите нису положила 4 ученика која се упућују да 

понавњају разред.  

 

6.2. Извештај о реализацији часова одељењског старешине 

 

У току школске године у просеку је одржану од 23 до 37 часова одељењског старешине. 

Организациона и административна функција одељењског старешине била је стална.  Сваки 

одељењски 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 одељењски 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 одељењског старешине на тему изостајања са наставе, али и актуелних проблема 

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

проблеми, питања везана за реализацију наставе на даљину 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“, „Превенција насиља и алтернативни облици понашања“, „Како оцењујемо данашњу 

породицу и шта је то сукоб генерација?“, „Конфликти и како их решити“, „Насиље међу 

вршњацима“,  „Изглед и понашање ученика у школи и на јавним местима“, „Електронска 

комуникација“, „Љубомора, љутња и како контролисати емоције“, „Учење на даљину“, „Систем 

вредности младих и моралне норме“, „Емоционални живот: љубомора, љутња...и како 

контролисати емоције“, „Адолесценицја и насиље“, „Одржавање хигијене руку“, „Шта нас 

радује, а шта брине?“, „Мој избор књига, позоришних представа, филмова. серија, особа...“, 

„Како проводим слободно време“, „Најефикасниоје методе учења“, „Како је настава на даљину 

утицала на мој рад“, „Отуђење људи“, „Лична хигијена“. „Алкохолизам и зависност од цигарета, 

са акцентом на садржај који штетно делује на организам“, „Здравствена превенција“, „Употреба 

интернета и безбедност на интернету“, „Брига о здрављу- ментално, репродуктивно и физичко 

здравље“, „Планирање времена“, „Толеранција и међуљудски односи у породици“, „Подстицање 

позитивног понашања-асертивна комуникација“, „Равноправност полова“, „Систем вредности и 

утицај окружења“, „Одговорност за сопствено здравље“, „Планирање породице итд“, 

„Електронско насиље“, „Болести зависности- како рећи не“, „Бонтон- правила понашања“, „Ко су 

нам идеали и узори“, „Зашто сам радије на друштвеним мрежама него напољу“, „Хуманизација 

односа међу половима“, „Трема и како се носити са њом“, „Учење није баук“, „Памћење и 

заборављање“, „Самопоуздање“, „Конфликти и како их решити“, „Хигијена радног простора“, 

„Хигијена- врсте, појам и значај одржавања хигијене“, „Микроорганизми изазивачи болести и 

санитарне мере“, „Шта је ризично понашање по здравље“, „Комуникација у породици“, „Права и 

обавезе ученика“, „Утицај физичке активности на здравље“, „Асертивна комуникација“, „ 
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Емоционална интелигениција“, „Како успешно учити“, „Брига о сопственом здрављу и здрављу 

околине у време епидемије вируса COVID-19“, „Професионална оријентација ученика“. Ученици 

су упознати и са Правилима понашања у школи и Правилником о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика. Помоћ одељењским старешинама у реализацији ЧОС-а 

пружала је педагошка служба.  

 Током другог полугодишта, због ванредне ситуације, рад са ученицима одвијало се онлајн, 

употребом телефона и друштвених мрежа са циљем да се ученицима пружи подршка и да се 

упознају са мерама превенције. Посебно се радило на узајамној сарадњи и помоћи бољих ученика 

слабијим, како би се постигли што бољи резултати. У сарадњи са Тимом за борбу против 

наркоманије реализовано је предавање на тему „Превенција наркоманије у средњим школама“, у 

сарадњи са Заводом за Јавно здравље реализовано је предавање „Сазревам, сазнајем, понашам се 

одговорно“, у сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, реализована је радионица „Насиље међу вршњацима“, предавање на тему 

„Дигитално насиље - превенција и реаговање“, у сарадњи са Тимом за каријерно вођење и 

саветовање реализовало се предавање на тему „Мој први посао- писање радне биографије и 

мотивационог писма“ 

Са ученицима завршних разреда реализована су и предавања на теме:  

1. Интонирање химне Републике Србије Боже правде, 

2. Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике 

Србије, 

3. Војна обавеза у Републици Србији,  

4. Радна и материјална обавеза у Републици Србији,  

5. Како постати официр Војске Србије,  

6. Како постати професионални војник,  

7. Физичка спремност- предуслов за војни позив,  

8. Служба осматрања и обавештавања, 

9. Облици неоружаног отпора,  

10. Бојни отрови, биолошка и запаљива средства,  

11. Цивилна заштита,  

 

Помоћ у реализацији тема, одељењским старешинама, пружио је професор одбране и заштите 

Стеван Тир. Последња тема, тактичко- технички зборови није реализована због ванредне 

ситуације услед епидемије вируса COVID-19.  

Са ученицима се радило на тему припрема за матурски испит, пружала се помоћ и подршка 

током наставе на даљину. Реализацијом систематских здравствених прегледа ученика сваки 

одељењски старешина је био у ситуацији да упозна и прати здравствено стање својих ученика. У 

другом полугодишту, због ванредне ситуације, нису сви ученици који су били предвиђени за 

систематски преглед (1. и 3. разред) и урадили систематски преглед. Посебан акценат је био на 

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

изрицање васпитно-дисциплинских мера за ученике и током реализације наставе на даљину у 

циљу праћења напредовања ученика. 

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

углавном успешна. 
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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 

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 

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

добијених путем анкете у школи је планиран рад следећих секције: спортске секције (кошарка, 

одбојка, фудбал), секција заштите животне средине, секција страних језика, историјска секција, 

секција рачунарске графике, драмска секција, прехрамбене струке. Међутим, поједине секције 

нису функционисале.  

Ученици су учествовали су у свим прославама које је организовала школа (подела пакетића, 

Школска слава), обележавању Светског дана без аутомобила. Прослава Дана заљубљених није 

организован због малог броја заинтересованих ученика. 

Што се тиче сарадње са Црвеним крстом, ученици наше школе су се и ове школске године 

одазвали акцији добровољног давања крви у организацији Црвеног крста (12 ученика је дало 

крв). Учествовали су и у другим активностима организованим од стране Црвеног крста: 

предавању на тему „Превенцијом полно преносивих болести“ организованом поводом 

обележавања 1. децембра-Светског дана борбе против HIV/AIDS, вршњачкој едукацији на тему 

„Превенцијом против болести зависности“, предавању на тему „Добровољно давалаштво крви“, 

предавању на тему „Добровољно давање крви“ и радионици „У улози добровољног даваоца 

крви“. 

Поводом манифестације „Новембарски дани“ која се од почетка новембра месеца одржава 

поводом славе Града, у нашој школи одржан је квиз „Колико познајем свој град Сремску 

Митровицу“ где су учествовале екипе из наше школе, Економске школе „9. мај“, Средња 

техничка школа „Никола Тесла“ и Медицинска школа „Драгиња Никшић“. Митровачка 

Гимназија се није одазвала позиву за учешће у овом квизу. Победу је однела екипа Средња 

техничка школа „Никола Тесла“.  

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

двориште, као и уређивању учионица и школске зграде и то у оквиру друштвено-корисног рада. 

У оквиру секције за заштиту животне средине функционисала је Еко патрола која је пре свега 

била задужена за правилно одлагање отпада и рециклирање.  Учествовали су и у реализација 

пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“ - акција „Засади дрво“ и облежавање 

„Светског дана без аутомобила“ 

7. 10. и 14.11. 2019. ученици су учествовали на радионици „Каријерни инфо центар- Млади 

предузетник 2019.“ и на завршној конференцији догађај овог пројекта са циљем да се младима 

пружи подршка при одабиру занимања као и на јачању предузетничког духа. 

15.10.2019. године учествовали су у радионици „Мобилност младих“ организованој у сарадњи са 

КЗМ и ОССИ  

У периоду од 27.9.-29.9.2019. године учествовали су на тродневном семинару на тему 

„Финансијска писменост и развој предузетничких вештина“ организованом од стране ХУ 

„Пријатељи“ из Сремске Митовице и у панел дискусији на тему „Финансијска писменост 

средњошколаца“ одржаној у Читаоници градске библиотеке 12.12.2019. године 
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У сарадњи са Заводом за јавно здравље ученици су едуковани на тему „Сазревам, сазнајем, 

понашам се одговорно“ поводом обележавања Светског дана контрацепције.  

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

присуствовали Трибину о храни реализованом од стране професори наше школе. Предавање је 

организовано у циљу подизања свести о значају правилне исхране.   

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 ненаставно особље у координацији са Канцеларијом за младе. Такође, 

организована је новогодишња хуманитарна прослава са циљем прикупљања новца за помоћ 

ученику наше школе. Обезбеђена су и дрва за огрев ученику наше школе од стране                      

ЈП „Национални парк Фрушка Гора“.  

Ове школске године ученици нису учествовали на такмичењима, осим једне ученице која је 

учествовала на такмичењу Национална еколошка олимпијада и на школском нивоу освојила 

треће место али није даље ишла на такмичење због ванредне ситуације у земљи.  

Посећен је Фестивал науке у Београду, сајам пољпоривреде у Старој Пазови, Фестивал 

Чоколаде у Београду, сајам запошљавања у Сремској Митровици, сајам ЛОРИСТ у Новом Саду. 

Ученици образовног профила пољопривредни техничар присуствовали су манифестацији Дан 

поља кукуруза 02.10.2019., на огледним пољима између Лаћарка и Мартинаца у пратњи 

професора наше школе. Ове школске године, ученици завршних разреда нису посетили сајам 

образовања „Путокази“ у Новом Саду због ванредне ситуације.   

 

6.3.1. Кошаркашка секција 

Кошаркашку секцију у нашој школи према Годишњем плану рада школе,  водио је професор 

физичког васпитања, Дејан Јукић али није достављен извештај о раду секције. 

 

6.3.2. Одбојкашка секција 
Одбојкашку секцију у нашој школи водио је професор физичког васпитања, Валентин Васов. 

Извештај је исти као прошле школске године осим што је стављена напомена од марта месеца 

везана за КОВИД-19. Немамо податке о броју ученика - учесника секције.  

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Септембар 
1. Упознавање ученика са техником основних 

елемената одбојкашке игре 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Октобар 2. Основни елеменат-одбијање лопте прстима 
Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Новембар 3. Основни елеменат-одбијање лопте чекићем 
Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Децембар 4. Основни елементи-сервис,смеч,блок 
Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Јануар 
5. Основе тактике одбојкашке игре-позиције 

играча 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Фебруар 6. Тактика игре-позиције играча у зони одбране 
Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Март 
7. Тактика игре-позиција играча у зони 

напада 

(Настава на даљину-епидемија КОВИД-19) 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Април 8. Игра 6 на 6-исправљање грешака у игри 

(Настава на даљину-епидемија КОВИД-19) 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Мај 9. Игра 6на 6 

(Настава на даљину-епидемија КОВИД-19) 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

Јун 10. Игра 6 на 6 

(Настава на даљину-епидемија КОВИД-19) 

Чланови секције, наставник 

Валентин Васов 

 

6.3.4. Историјска секција 

Историјску секцију у нашој школи према Годишњем плану рада школе водила је  професор 

историје, Маријана Живковић Дутчак али није достављен извештај о раду секције. 

6.3.5. Секција прехрамбене струке 

Прехрамбену секцију у нашој школи према Годишњем плану рада школе водила је проф. 

Тијана Ждеро у сарадњи са осталим члановима стручног већа. Извештај је исти као и 

прошле  школске године, а што се тиче активности планираних за период од марта месеца, 

нису реализоване због ванредног стања у држави. Немамо податке о броју ученика- учесника 

секције. 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Септембар Формирање секције и планирање активности Стручно веће, ученици 

Октобар 
Обележавање Светског Дана хране 16.октобар 

Припремање садржаја и материјала 

Стручно веће, ученици 

Новембар Опремање школског простора, 

Израда презентација о храни 

Стручно веће, ученици 

Децембар Сређивање простора за рад прехрамбене струке  Стручно веће, ученици 

Јануар 
Учешће у активностима  школске славе “Свети 

Сава“ 
Наставничко веће, ученици 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Фебруар 

Припремање садржаја и материјала , израда 

презентација о води 

Припремање ученика за обележавање Светског 

Дана воде 22.март 

Стручно веће, ученици 

 

6.3.6. Секција заштите животне средине 

Секцију Заштиту животне средине према Годишњем плану рада школе водила је професор 

Јелена Јокић али извештај о раду секције није достављен (Јелена Јокић је отишла на 

трудничко). 

6.3.7. Драмска секција 

Драмску секцију у нашој школи према Годишњем плану рада школе водила је проф. Татјана 

Симеуновић. Немамо податке о броју ученика- учесника секције. 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Септембар 1. Верификовање плана рада  
Татјана Симеуновић 

Чланови секције  

Октобар 

2. Састанак са члановима ради договора о 

будућем раду 

3. Изношење идеја и прикупљање предлога за 

активности у овој школској години 

4. Аудиција за нове чланове 

Татјана Симеуновић 

Чланови секције 

Новембар 

5. Провера гласовних и сценских способности 

нових чланова 

6. Избор текста за Светосавску приредбу 

7. Провера гласовних и сценских способности на 

одабраном тексту за приредбу 

Татјана Симеуновић 

Чланови секције 

Децембар 
8. Подела улога  

9. Читалачка проба 

10. Увежбавање текста 

Татјана Симеуновић 

Чланови секције 

Јануар 

11. Корекција дикције, акцента и даље 

уживљавање у улогу 

12. Увежбавање сценских покрета и музичких 

нумера 

13. Уклапање детаља у целину, провера 

функционисања приредбе од почетка до краја 

14. Усавршавање текста, завршна корекција, 

извођење пред директорицом 

15. Генерална проба 

16. Реализација програма пред публиком 

Татјана Симеуновић 

Чланови секције 

 



 139 

6.4. Извештај о реализацији ученичких екскурзија 

 

Екскурзија ученика завршних разреда, као и ученика осталих разреда нису реализоване.  
 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

7.1. Извештај о раду педагошке службе  

 

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

је обављао педагог су: 

 израда Извештаја о реализацији годишњег плана остваривања образовно-васпитног рада и 

других активности 

 израда Школског програма, Годишњег плана образовно-васпитног рада школе, сопственог 

годишњег и месечног планирања 

 Учешће у планирању рада одељењских већа, одељењског старешине, тимова, одељењских 

заједница, учешће у изради програма за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 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 и изради Развојног плана за период од 2020.-2025. године 

 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 

 мотивисање неуспешних ученика за рад и учење 

 указивање саветодавне помоћи наставницима и одељењским старешинама у                    

савладавању тешкоћа и проблема у васпитном деловању 

 организација реализације наставе на даљину 

 штампање наставног материјала за ученике који нису имали техничке могућност да 

наставу прате путем интернета, лично одношење наставног материјала ученику у 

Мартинце 

 рад са ученицима, саветодавни и појачан васпитни рад: 

 упознавање са општим анамнестичким подацима и породичном атмосфером ученика првог 

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

разговора са одељењским 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, организација активности  

„ Каријерно информисање ученика завршних разреда“, предавања на тему писања раден 

биографије и мотивационог писма 

 посећивање часова одељењског старешине и разговори са ученицима на теме: 
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„Дигитално насиље- превенција и реаговање“, „Мој први посао – писање радне биографије 

и мотивационог писма“, „Насиље међу вршњацима“-радионица, „Безбедна електронска 

комуникација младих“ у сарадњи са омладинским удружењем „Млади за младе“ и 

Удружење „ Е-сигурност“, „Превенцијом против болести зависности“ и „Превенцијом 

полно преносивих болести“ у сарадњи са Црвеним крстом, „Превенција наркоманије у 

средњим школама“- у сарадњи са Тимом за борбу против наркоманије, „Сазревам, 

сазнајем, понашам се одговорно“ у сарадњи са Заводом за јавно здравље (др. Бојана 

Цањар)   

Све наведене теме су урађене и реализоване путем ПП презентација, 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  

 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 

(стоматолог,саветовалиште за младе, др Бојан Цањар, др Марина Ранитовић) 

 сарадња са Црвеним крстом и КЗМ: 

 укључивање ученика у акције добровољног давања крви (12 ученика) 

 организација присуства ученика на различитим предавањима, трибинама, посете сајмовима, 

обукама 

 сарадња са Канцеларијом за младе:  

 учешће ученика у различитим волонтерским активностима, истрживањима, предавањима, 

трибинама, обукама и другим активностима ученика  

 сарадња и саветодавни рад са родитељима: 

 консултативни разговори са родитељима који се самоиницијативно обраћају за помоћ 

ради упознавања са проблемом детета и породице 

 педагошко саветовање позиваних родитеља чија су деца укључена у појачан васпитни рад  

 учешће на родитељским састанцима (по позиву одељењског старешине)  

 помоћ у припреми тема за ЧОС 

 рад у Савету родитеља 

 аналитичко-истраживачки рад: 

 анкетирање ученика о конзумирању цигарета 

 анкетирање ученика завршних разреда о ставовима према тражењу посла у оквиру рада 

Тима за каријерно вођење и саветовање ученик 

 испитивање задовољства школом и наставом у школи 

 анкетирање ученика о облицима насиља 

 истраживања у сарадњи са другим институцијама 

 стручно усавршавање,  интерно и екстерно  

 рад на самовредновању и вредновању рада школе настава и учење и ресурси 

 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 

 Координатор Ученичког парламента и Савета родитеља 

 рад у комисији за упис ученика у нову школску годину  
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 стални рад у спровођењу васпитно-дисциплинских поступака за ученике, укљученост у 

појачан васпитни рад са ученицима и реализацију друштвено-корисног рада 

 сарадња са саветницима Министарства просвете и просветним инспекторима 

 Остварен педагошко-инструктивни увид у рад наставника, посећено 10 часова, у циљу 

реализације области квалитета настава и учење 

 учешће у раду тимова у школи и координација тимова (самовредновање- координатор,  

инклузивно образовање, заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања-

кооринатор, обезбеђивање квалитета и развоја установе, професионални развој..) 

 руковођење радом Стручних актива за развојно планирање и развој школског програма 

 учешће у раду Педагошког колегијума, Наставничког већа, Одељењских већа, Школском 

одбору и другим органима школе 

 Кординатор програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, координатор обележавања 

Светског дана без аутомобила 

 Координатор активности поводом обележавања „Новембарских дана“ -организација квиза 

„Колико познајем свој град Сремску Митровицу“ 

 педагошко-инструктивни и саветодавни рад и сталне консултације са предметним 

наставницима, као и припремање приправника за полагање испита за лиценцу 

 рад са одељењским старешинама на теме: примена Закона, Правилника, изостанци, 

оцењивање, сарадња са родитељима, решавање педагошких ситуација, укључивање ученика у 

ваннаставне активности, анализирање постигнућа ученика, изостанака, рад са ученицима из 

осетљивих група, вођење евиденције, дежурства ученика, иницијално тестирање, електронски 

дневник, матурска екскурзија, реализација матуре и завршног испита, надокнађивање 

пропуштеног образовно-васпитног рада, посета Сајма образовања предавања за ученике, 

избор ђака генерације, организација наставе на даљину. У току школске године одржано је 8 

састанака са одељењским старешинама.  

 

7.2. Извештај о раду школске библиотеке  

 

Школска библиотека, у школској 2019/2020. години, радила је у складу са Планом и 

програмом рада на уобичајеним пословима и задацима: 

 Непосредни рад са корисницима  

 

   У школској 2019/2020 години на читање је издато мање књига него што је уобичајено, односно 

око 250 књига и стручне литературе, а разлози су – смањен број одељења у односу на претходну 

школску годину, као и прелазак на наставу надаљину због ванредне ситуације у држави. 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 ове године утврђен ревизијом књига која је рађена током летњег распуста 

и комисијски је утврђено стварно стање фонда од 8968 књига. Ревизију књига урадила је 

законски формирана комисија од три члана: Стеван Тир, библиотекар, Татјана Симеуновић, 

професор српског језика и књижевности и Драган Секулић, професор стручних предмета 

прехрамбене струке. У току школске 2019/2020 године, као и ранијих година, колектив школе је 

организовано посетио Сајам књига у Београду, у месецу октобру, и том приликом купљено је од 

ђачког новца, као и од школског новца, укупно 35 књига, углавном лектире. У школи је вођена 

традиционална акција „Динар за књигу“, у оквиру које, у сарадњи са одељењским старешинама 
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ученика, библиотекар прикупља врло симболична новчана средства од ученика, негује се однос 

према књизи на тај начин и указује на значај књиге и писане речи, тиме што се ученици ангажују 

у овој акцији. 

 

Ова заједничка активност библиотекара, ученика и њихових одељењских старешина има значаја, 

јер се на тај начин ученици уче да више цене књиге кроз изражавање жеље за набавком 

појединих наслова. 

Радно време школске библиотеке било је од 08:00 часова до 15:00 што је другачије у односу на 

предходне школске године, с обзиром на смањени број одељења и ученика.У њој је запослен 

библиотекар, Стеван Тир са положеним стручним библиотекарским испитом, као и за професора 

у ранијем периоду. У школској библиотеци запослен је од 1998. године, а у школи од 1990. 

године. У библиотеци се већ дуги низ година издају потврде за редовне ученике, ради 

регулисања права ученика на: дечији додатак, здравствено осигурање, социјалну помоћ, превоз 

ученика и друго. Разумљиво, у време ванредног стања, када у школи није било ученика па је 

дежурство библиотекара било два пута недељно. 

 

 Културна и јавна делатност библиотекара  

 

Културна и јавна делатност библиотекара је као и претходних школских година садржана 

у активностима у школи и ван школе, а огледала се у сарадњи са матичном библиотеком 

града, као и са библиотекама суседних школа, размени савета, идеја и предлога других 

библиотекара за унапређење рада, затим у организацији око посете позориштима, ове 

школске године у Београду, за професоре, и наравно учешће у организацији  посете 

колектива школе Сајму књига у Београду, крајем октобра месеца. 

 Међуопштинска сарадња са библиотекарима 

 

Обавеза библиотекара је учешће на организованим семинарима, како у школи тако и на 

акредитованим семинарима ван школе. Најкориснији вид усавршавања су семинари које 

организује матична библиотека град, која се веома труди да се семинари тог типа организују у 

њеним просторојима, и то је најкориснији вид размене искустава, и нових идеја,а у циљу 

унапређења већ постојећих знања, као и стицања нових. 

  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 8 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 извештајем о раду Ученичког парламента за школску 2018/19. 

 Упознавање чланова са планом рада Ученичког парламента за школску 2019/20. 

 Предлог ученика за обавезне тимове у школи 

 Анализа постигнућа и изостанака ученика на крају класификационих периода, као и предлог 

мера за побољшање постигнућа и смањење броја изостанака 

 Упознавање ученика са Правилником о протоколу поступања установе у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање и Прaвилником o пoступaњу устaнoвe у случajу 

сумњe или утврђeнoг дискриминaтoрнoг пoнaшaњa и врeђaњa углeдa, чaсти или 

дoстojaнствa личнoсти 

 Новогодишње украшавање школе  

 Информисање чланова  о секцијама у школи 

 Хигијена у школи 

 Упознавање ученика са концептом Националне матуре 

 Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање 

 Организација прославе матурске вечери 

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

 Предлози за реализацију ваннаставних активности - оснивање нових секција у школи и 

унапређење рада постојећих 

 Организовање школских такмичења између струка 

 Извештавање о реализованим активностим 

 Иницијатива и реализација хуманитарне активности- прикупљање новчане помоћи, 

прикупљање слаткиша за децу у болници 

 

Активности чланова ученичког парламента: 

 

 Учешће на радионици „ Каријерни инфо центар- Млади предузетник 2019.“ 7.10.2019. године 

и на завршној конференцији 14.11.2019. године 

 Предавањe одржаном од стране Црвеног крста у Сремској Митровици на тему „Добровољно 

давалаштво крви“ одржано 02.03.2020. године 

 Предавањe одржаном од стране Црвеног крста у Сремској Митровици на тему „Добровољно 

давање крви“ и радионица „У улози добровољног даваоца крви“ одржано 13.9.2019. године 

 Учешће у реализација пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“ - акција „Засади 

дрво“ и облежавање „Светског дана без аутомобила“ 

 Учешће у акцији добровољног давања крви, 12 ученика наше школе дало крв 1.10.2019. 

године 
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 Учешће у манифестацији „Новембарски дани“ поводом обележавања Дана града- учешће у 

квизу „Колико познајем свој град Сремску Митровицу“ 

 Учешће на предавању на тему „Превенцијом полно преносивих болести“ организованом од 

стране Црвеног крста у Сремској Митровици 6.12.2019. године поводом обележавања 1. 

децембра-Светског дана борбе против HIV/AIDS 

 Учешће у вршњачкој едукацији на тему „Превенцијом против болести зависности“ 

организованом од стране Црвеног крста у Сремској Митровици 8.11.2019. године 

 Учешће на презентацији Европског дневника 17.1.2020. године у Градској библиотеци 

 Учешће у раду КЗМ током школске године 

 Учешће у радионици „Мобилност младих“ организованој у сарадњи са КЗМ и ОССИ 

15.10.2019. године 

 Учешће у панел дискусији на тему „Финансијска писменост средњошколаца“ одржаној у 

Читаоници градске библиотеке 12.12.2019. године 

 Учешће на тродневном семинару на тему „Финансијска писменост и развој предузетничких 

вештина“ организованом од стране ХУ „Пријатељи“ из Сремске Митовице у периоду од 

27.9.-29.9.2019. године 

 

Координатор ученичког парламента Сања Беднар-педгог, пружала је помоћ око организације и 

реализације састанака. 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 и укључивањем  у различите активности и ван школе. Рад 

Ученичког парламента је задовољавајући, са тенденцијом да у наредним годинама буде још 

успешнији.  Проблем у раду Парламента предстваљала је сатница када се одржавају састанци, 

велики број ученика су путници који морају на аутобус због чега одсуствују са састанка 

парламента или им аутобус касни па не стигну на састанак што је решено реализацијом састанака 

у два теримина за сваку смену посебно, осим у случајевима када је потребно гласање. Током 

другог полугодишта, због ванредне ситуације у држави, није било активности парламента.  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

9.1. Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање ученика 

 

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. У складу са Правилником о ближим условим, начину рада, 

активностима и саставу тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује 

образовне профиле у дуалном образовању школске 2019/2020. године формиран је нови тим у 

чијем саставу су и представници послодаваца.  

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

вршили презентације својих занимања и у ту сврху и оквиру обележавања Фестивала права 

детета, а у оквиру активности „Квалитетно образовање за све“ у школи је реализовано 

„Каријерно информисање ученика завршних разреда“. Том приликом школу су посетили бројни 
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представници факултета и високих, виших школа (Пољопривредни факултет Земун,  

Универзитет „ЕДУКОНС“, Шумарски факултет из Београда, Академија уметности-одсек 

ентеријер из Новог Сада, Академија струковних студија Шабац, Висока школа струковних 

студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум из Сремске Митровице, Висока школа 

струковних студија за менаџмент и пословне комуникације Нови Сад, Висока пољопривредна 

школа струковних студија из Шапца и Универзитет Сингидунум из Новог Сада) који су 

занимљивим презентацијама упознали ученике са својим смеровима и условима студирања, 

поделили промотивни материјал и одговорили на сва питања ученика. 

 Ученици наше школе учествовали су у радионицама организованим од стране Канцеларије за 

младе града Сремска Митровица, које су се тицале важности избора занимања, професионалне 

оријентације, покретања сопственог бизниса. 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.  

7.10.2019. у сарадњи са Канцеларијом за младе реализована је радионица за ученике на тему 

каријерног информисање у оквиру пројекта „Каријерни инфо центар- Млади предузетник 2019.“ 

и 14.11.2019. године присуствовали су завршној конференцији „Млади предузетник 2019.“ као 

завршни догађај овог пројекта са циљем да се младима пружи подршка при одабиру занимања 

као и на јачању предузетничког духа.  

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 наше школе, посетили су 13. Регионални сајам привреде одржан у Новој Пазови у 

организацији општине Стара Пазова, Привредне коморе Србије, Регионалне привредне коморе 

Сремског управног округа. Ученици другог, трећег и четвртог разреда смера прехрамбени 

техничар, посетили су Фестивал чоколаде у Београду, ученици завршних разреда посетили су 

Сајам запошљавања у Сремској Митровици. Као и сваке године посећен је и међународни сајам 

„ЛОРИСТ“ У Новом Саду, Фестивал науке у Београду. Ученици образовног профила 

пољопривредни техничар присуствовали су манифестацији Дан поља кукуруза 02.10.2019., на 

огледним пољима између Лаћарка и Мартинаца у пратњи професора наше школе. Ове школске 

године, ученици завршних разреда нису посетили сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду 

због ванредне ситуације.   

Током године учесници су учествовали и у волонтерским активностима и активностима КЗМ. 

Учесници су учествовали на: 

 радионици „Мобилност младих“ организованој у сарадњи са КЗМ и ОССИ 15.10.2019. године 

 панел дискусији на тему „Финансијска писменост средњошколаца“ одржаној у Читаоници 

градске библиотеке 12.12.2019. године 

 на тродневном семинару на тему „Финансијска писменост и развој предузетничких вештина“ 

организованом од стране ХУ „Пријатељи“ из Сремске Митовице у периоду од 27.9.-29.9.2019. 

године 

У оквиру предмета грађанско васпитање са ученицима завршних разреда обрађене су теме: 

„Планирање каријере и улазак у свет рада“, „Самопроцена личних карактеристика“, „Разговор са 

послодавцем“, „Тражење информација значајних за професионално образовање и тражење 

посла“.  
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Детаљан извештај о активностима Тима дат је у табели: 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

1. Утврђивање почетне мотивације за уписано 

занимање (ученици 1. Разреда) 

2. Усвајање извештаја о раду Тима и плана рада 

Тима за наредну школску годину  

3. Формирање тима и подела задужења 

4. Учешће ученика завршних разреда на 

тродневном семинару на тему „Финансијска 

писменост и развој предузетничких вештина“ 

организованом од стране ХУ „Пријатељи“ из 

Сремске Митовице у периоду од 27.9.-29.9.2019. 

године 

1. Педагог 

2. и 3. Координатор Тима и 

чланови 

4. Педагог и ученици завршних 

разреда 

О
к

т
о
б
а
р

 

5. Учешће на радионици „ Каријерни инфо центар- 

Млади предузетник 2019.“ 7.10.2019.  

6. Дан поља кукуруза компаније Пионир 2.10.2019. 

на огледним пољима између Лаћарка и 

Мартинаца 
7. Распоређивање ученика  за учење кроз рад 

8. Учешће ученика на радионици „Мобилност 

младих“ организованој у сарадњи са КЗМ и 

ОССИ 15.10.2019. године 

 

5. КЗМ, педагог, ученици 

завршних разреда 

6. Ученици образовног профила 

пољопривредни техничар, Сања 

Плавшић и Татјана Пашић 

7. Директор, педагог, Тим, 

послодавци 

8. Ученици , педагог, КЗМ 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

9. Уређење каријерног кутка за информисање 

ученика 

10. Обележавања Фестивала права детета, а у оквиру 

активности „Квалитетно образовање за све“ у 

школи је реализовано „Каријерно информисање 

ученика завршних разреда“ Том приликом 

школу су посетили бројни представници 

факултета и високих, виших школа 

(Пољопривредни факултет Земун,  Универзитет 

„ЕДУКОНС“, Шумарски факултет из Београда, 

Академија уметности-одсек ентеријер из Новог 

Сада, Академија струковних студија Шабац, 

Висока школа струковних студија за васпитаче и 

пословне информатичаре-Сирмијум из Сремске 

Митровице, Висока школа струковних студија за 

менаџмент и пословне комуникације Нови Сад, 

Висока пољопривредна школа струковних 

студија из Шапца и Универзитет Сингидунум из 

Новог Сада) 

10. Педагог, чланови Ученичког 

парламента 

11. Ученици завршних разреда, 

представници факултета и виших 

школа, Тим 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 

11. Панел дискусији на тему „Финансијска 

писменост средњошколаца“ одржаној у  

Читаоници градске библиотеке 12.12.2019.  

године 

Педагог, ученици, Верица Вукадин 

12. Промоција Универзитета Сингидунум, Нови Сад 

2.12.2019.  

Педагог, представници 

универзитета, ученици завршних 

разреда 

13. Учешће на завршној конференцији 

 „Каријерни инфо инфо центар- Млади 

 предузетник 2019“ 14.11.2019. године 

КЗМ, педагог, ученици завршних 

разреда 

Ф
еб

р
у
а
р

 

14. Уређење каријерног кутка за информисање 

ученика 

15. Предавање за ученике завршних разреда „Мој 

први посао- писање радне биографије и 

мотивационог писма“ 

16. Учешће у презентацији такмичења за најбољу 

технолошку иновацију у Србији 5.2.2020. 

14. Педагог, чланови Ученичког 

парламента 

15. Педагог, ученици завршних 

разреда Х41, П32 

16. Директор, Марина Курсулић, 

Јадранка Бенковић, Татјана 

Пашић, Драгана Костић и ученици 

одељења П33, Д32, Ц22 

  
  
 М

а
р

т
 17. Предавање за ученике завршних разреда „Мој 

прив посао- писање радне биографије и 

мотивационог писма“ 

Педагог, ученици завршних 

разреда Д31 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

М
а
ј 18. Популаризација школе – образовних профила 

(веб сајт, фејсбук) 
Педагог, директор 

Ј
у
н

 

Седница Секције дрвне индустрије 
Тим, директор школе, послодавци , 

представници Привредне коморе 

А
в

г
у
ст

 

19. Писање извештаја о раду Тима и плана рада 

Тима за наредну школску годину 
Координатор Тима и чланови 

Т
о
к

о
м

 ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

20. Предавања за ученике завршних разреда на 

тему: „Планирање каријере и улазак у свет 

рада“, „Самопроцена личних 

карактеристика“, „Разговор са послодавцем“, 

„Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење 

посла“ 
 

Наставник грађанског васпитања 

Тим за Каријерно вођење и саветовање ученика чинили су: 

1. Милана Лукић,професор – координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Тамара Милошевић, секретар 

4. Фрања Молнар, професор 

5. Биљана Вученовић, професор 

6. Зоран Мишчевић, представник локалне самоуправе 

7. Богдан Кавазовић, прeдстaвник сeкције дрвне индустрије 

8. Петар Боровић, представник фирме „Бореал“ 

9. Жика Паунковић, представник месне индустрије „Недељковић“ 

10. Синиша Недељковић, представник месне индустрије „Недељковић“ 

 

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

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

(дворишта,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 педагог и одељењске старешине у сарадњи са 

здравственим центром, Саветовалиштем за младе, Црвеним крстом, предметним наставницима, 

као и самим ученицима. 

Програм здравствене заштите реализован је кроз програм здравственог васпитања. 

Здравствена заштита обухвата редовне систематске прегледе ученика, едукативна предавања и 

здравствену помоћ ученицима за време боравка у школи и ван ње, као и у време излета, ескурзија 

и др. Саставни део овог програма је био и план превенције употребе дрога, а активности у 

оквиру тог плана реализоване су у сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима, другим 

институцијама и органима (МУП, Дом здравља, Центар за социјални рад и др. ) Задатак школе 

био је да ученицима пружи информације и знања о психоактивним супстанцама и њиховом 

утицају на психичко и физичко стање, створи услове да млади организовано користе време у 

оквиру ваннаставних активности, континуирано прати понашање ученика, сарађује са 

родитељима, здравственом службом и другим релевантним институцијама, да делује 

превентивно против сваког девијантног понашања укључујући и употребу дрога. 

Активности са ученицима подразумевају развијање одговорности за сопствено здравље кроз 

све предмете, ваннаставне активности и секције, часове одељењског старешине. Такође, школа је 

планирала стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у циљу развијања 

компетенција за превентивни рад са ученицима али и родитељима али због епидемије вируса 

КОВИД-19 и ванредне ситуације у држави, планиране активности нису реализоване.  

Активности реализоване у оквиру здравствене превенције и превенције употребе дрога у току 

школске године су:  

1. хемија –„Витамини“, Примена антибиотика“, „Хемијски загађивачи животне средине“ 

2. биологија –„Улога нервног система“, „Шта је ризично понашање за здравље?“, „ 

Загађивање и заштита воде и хране“ 

3. социологија - „Брак и породица“, „Културна и социјална права“ 

5. на часовима одељењских старешина реализоване су теме: „Превенција наркоманије у 

школама“ у сарадњи са Тимом за борбу против дроге, „Пушење као облик зависности“, „Изглед и 

понашање ученика у школи и на јавним местима“, „Планирање породице“,„Болести зависности- 

како рећи не“, „Трема и како се носити са њом“, „Хигијена радног простора“, „Шта је ризично 

понашање по здравље“, „Суочавање са љутњом“, „Емоционални живот: љубомора, љутња...и 

како контролисати емоције“, „Одржавање хигијене руку“, „Шта нас радује, а шта брине?“, 

„Лична хигијена“. „Алкохолизам и зависност од цигарета, са акцентом на садржај који штетно 

делује на организам“, „Здравствена превенција“, „Брига о здрављу- ментално, репродуктивно и 

физичко здравље“, „Хигијена- врсте, појам и значај одржавања хигијене“, „Микроорганизми 

изазивачи болести и санитарне мере“, „Утицај физичке активности на здравље“, „Брига о 

сопственом здрављу и здрављу околине у време епидемије вируса COVID-19“,   

Предавања и активности поводом здравствене превенције: 

 предавање др Бојане Цањар на тему „Сазревам, сазнајем, понашам се одговорно“ поводом 

обележавања Светског дана контрацепције 



 150 

 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 (12 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.  

 предавање ос стране представника Црвеног крста „Превенција полно преносивих болести“ 

поводом обележавања 1. децембра-Светског дана борбе против HIV/AIDS 

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

Јавно здравље у Сремској Митровици који нису у потпуности реализовани због епидемије 

вируса КОВИД-19 

 одржане су радионице за све ученике од првог разреда на тему „Насиље међу вршњацима“, 

предавања на тему „Дигитално насиље- превенција и реаговање“  реализована од стране Тима 

за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Због епидемије грипа, у фебруару месецу обустављена је настава у периоду од 12. фебруара до 

24. фебруара 2020. године, а због пандемије вируса КОВИД-19  и увођења ванредног стања 

дошло је до обуставе наставе у школи од 16. марта 2020. године па до краја школске године. 

Након укидања ванредног стања, 7. маја, у школи су реализоване активности везане за полагање 

испита уз примену прописаних мера заштите и безбедност. Посебна пажња у овом периоду 

посвећена је превенцији и праћењу примена мера заштите (маске, дезифенкција, физичка 

дистанца) о чему су сви ученици, запослени и родитељи обавештени.  

 

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). 

Када је у питању рад са родитељима планиране су активности у виду трибина, предавања, 

тематских родитељских састанака на нивоу одељења, разреда, савета родитеља и општинског 

савета родитеља.  

 

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

 

Анализирајући реализацију овог програма за школску 2019/20. годину можемо закључити да је 

већина активности реализована током претходних година.  Према приоритетима преуређене су и 

окречене учионице (неколико одељења су сами средили своје учионице) и ходници. Кабинети и 

лабораторије делимично су опремљени 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 и 

пољопривредне струке заједно са својим професорима су се побринули за уређивање и 

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

различитих садржаја, обележавање значајних датума, радови секција, ученички радови, кутак за 

превенцију болести зависности 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 Маријане Живковић Дутчак под називом „Римски цареви 
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Сирмијума“, као и радова ученика и професора дрвопрерађивачке струке. У дворишту школе 

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

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 више од десет година уназад са циљем подизања свести и личне одговорности за бригу 

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

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, папира и пластичних флаша. Остварена је и сарадња пре 2 године са RECAN- фондом 

за рециклажу лименки, који је обезбедио кутије и џакове потребне за прикупљање истих. Током 

школске године обележени су значајни еколошки датуми, односно, обележен је „Светски дан без 

аутомобилског дима“ и „Светски дан хране“. Еко патрола која је пре свега била задужена за 

правилно одлагање отпада и рециклирање. Еко патрола је требала да води еколошки дневник али 

ова активности није реализована, дизајниране су адекватне мајце за еко патролу, постављене су 

кутије за рециклирање лименки и кутија за рециклирање пластичних чепова претходне школске 

године. Еко патрола у сарадњи са педагогом, бринула је да се кутије на време празне и 

сакупљени материјал за рециклажу правилно одлаже.  

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

двориште, као и уређивању учионица и школске зграде.  

Извештај рада Тима за уређење школског простора: 

Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

На првом састанку тима за уређење школског 

простора подељена су задужења за чланове тима. 
Чланови Тима 

О
к
то

б
ар

 

1. Поправљене столице у кабинету историје, 

учионица Д22 

2. У радионици брушене, фарбане и лакиране 

клупе по ходницима 

3. Брига о цвећу по ходницима и жардињерама  са 

циљем поправке  или набавке нових 

1. и 2. Биљана Теодосић, 

професори и ученици дрвне 

струке  

3. Даница Ковачевић и Мира 

Зељковић 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Н
о
в
ем

б
ар

 

1. Постављене завесе у кабинету историје 

2. У радионици брушене, фарбане и лакиране 

клупе по ходницима 

3. Израђени производа од дрвета за изложбени 

простор од стране ученика 

4. Офарбана бина за школске приредбе 

 

1. Маријана Дутчак и 

Биљана Теодосић 

2. Биљана Теодосић, 

професори и ученици дрвне 

струке  

 3. Дејан Корен и ученици 

дрвне струке 

4. Професори и ученици 

дрвне струке 

Д
ец

ем
б

ар
 

1. Израда ученичких радова за паное на тему 

Нове године 

2. Израда украса од дрвета поводом 

обележавање Нове године и кићења јелке 

3. Завршено фарбање једног броја клупа и 

враћено у ходнике школе 

1. Весна Лемајић и ученици 

2. и 3. Биљана Теодосић, 

професори и ученици дрвне 

струке 

 

Ја
н

у
ар

 

1. Израда ученичких радова –обележавање 

школске славе Свети Сава 
2. Обрушене,  офарбане и лакиране остале клупе у 

ходницима 
 

1. Весна Лемајић и ученици 

 

2. Професори  и ученици дрвне 

струке 

Ф
еб

р
у
ар

 

1. Обрушене,  офарбане и лакиране остале клупе 

у ходницима 

2. Направљене полице за зидове просторије за 

наставничко веће 

Професори  и ученици дрвне 

струке 

М
ар

т 

1. Тапацирање једног  дела школских столица у 

кабинету за физику 
Биљана Теодосић и ученици 

дрвне струке 

А
в
гу

ст
 

1. Израда плана рада тима и извештаја о раду за 

школску 2019/2020. годину 
Чланови тима и координатор 

 

Тим за уређење школског простора 

1. Биљана Теодосић, професор- координатор 

2. Мира Зељковић, професор 

3. Маријана Живковић Дутчак, професор 

4. Весна Лемајић, професор 

5. Снежана Секулић, професор 

6. Даница Ковачевић, професор 
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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. У циљу превенције ученици су укључивани у 

различите ваннаставне активности, волонтерске активности, предавања, трибине, радионице 

реализоване како у школи тако и ван школе. Поред превентивних активности, чланови Тима су 

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

године, али није било тежих случајева.   

Активности тима: 

 Формирање тима и израда Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и 

других облика ризичног понашања 

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

Програмом заштите и Протоколом поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занeмаривање  

 Током године одржана предавања за ученике на тему: „Дигитално насиље - превенција и реаговање“, 

предавања припремили и реализовали чланови Тима,  реализовала на ЧОС-у и другим часовима.  

Одељењске старешине укључивале су се у превенцију кроз реализацију тема: ,,Изостајање 

ученика са наставе- узроци и превенција“, „Електронска комуникација“, „Насиље међу 

вршњацима“, „Адолесценицја и насиље“, „Употреба интернета и безбедност на интернету“, 

„Електронско насиље“ „Равноправност полова“ , „Болести зависности- како рећи не“, „Бонтон- 

правила понашања“, „Ко су нам идеали и узори“ ,”Превенција насиља и алтернативни облици 

понашања“,“Зашто сам радије на ФБ него напољу“, „Хуманизација односа међу половима“, 

„Асертивна комуникација“,  „Самопоуздање“, „Конфликти и како их решити“, „Комуникација у 

породици“, „Права и обавезе ученика“. Ученици су упознати и са Правилима понашања у школи 

и Правилником о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика. Помоћ 

одељењским старешинама у реализацији ЧОС-а пружала је педагошка служба.  

 За ученике првог разреда одржане су радионице „Насиље међу вршњацима“ у одељењу (П12).  

Анализом евалуације радионице може се приметити да су ученици задовољни и одабиром теме 

али и начином рада. Најчешћи облик насиља који ученици препознају јесте физичко насиље. У 

току претходне школске године као и претходне углавном је био заступљен 1. ниво насиља. 

 У сарадњи са Омладинским удружењем „Млади за Младе“ и Удружењем „Е-сигурност“ под 

покровитељством секретаријата за спорт и омладину Војводине одржано је предавање на тему 

„Безбедна електронска комуникација“ 

 На часовима грађанског васпитања реализоване су теме: „Стереотипи и предрасуде“, „Динамика 

и исходи сукоба“, „Стилови поступања у конфликтима“ „Сагледавање сукоба из различитих 

углова“, Налжење решења и постизање договора“, „Вршњачко насиље“, „ Сарадња“, „Насиље у 

нашој околини“ „Толеранција и дискриминација“ , „Гласине“, „Откривање и уважавање 

личности“, „Самопоуздано реаговање“, „Изражавање мишљења“ , „Вођење дебате и дијалога“ и 

друге теме у циљу превенције насиља међу ученицима.  



 154 

 Тим се упознао са Законом о заштити података личности, учествовао у разматрању захтева за 

покретање поступка за заштиту од злостављања (мобинга)  

 Током године није било озбиљнијих ситуација насиља у школи. 

 Што се тиче сарадње са ЦЗСР, Тим није задовољан сарадњом са ЦЗСР, не добијамо повратне 

информације о активностима Центра на основу дописа који се упути из школе.  

 Током ванредног стања и наставе на даљину, праћена је комуникација између ученика и 

наставника, као и између самих ученика, на друштвеним мрежама и платформама које су 

наставници користили у раду и на основу разговора са наставницима и одељењским старешинама 

може се закључити да су ученици у великој мери поштовали правила понашања и није било 

ситуација дигиталног насиља.  

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањ чинили су: 

1. Сања Беднар, педагог- координатор 

2. Тамара Милошевић, секретар 

3. Милица Јелић, професор 

4. Горан Симић, професор 

5. Стеван Тир, стручни сарадник-библиотекар 

6. Одељењске старешине 

 

9.5.  Извeштај рада тима за самовредновање рада школе 

 

Активност тима за самовредновање рада школе ове године била је усмерена на наставу и учење. 

На основу анализе и обраде добијених података састављани су извештаји са којима су упознати 

сви чланови Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља и ученичког парламента, са 

циљем изношења и разматрања предлога и мера за унапређење одређених сегмената рада 

школе.Вредновање је реализовано кроз посете часова насатвника током првог и почетком другог 

полугодишта.  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Област коју је Тим вредновао у току школске 2019/20. године је Настава и учење са циљем 

праћења квалитета наставе и учења. Друге планиране области нису вредноване. Настава и учење 

вреднована је кроз посете часова наставника. Посећено је 10 часова следећих наставника: Стане 

Миљевић, наставника стручних предмета, Слободана Ђорђевић, наставника стручних предмета 

Снежане Секулић, наставника енглеског језика, Снежане Стојковић, наставника хемије, Гордане 

Леканић, наставника групе правних предмета, Весна Нинковић, наставника физике, Дарко 

Марковац, наставника филозофије,  Зорица Живковић, наставника математике, Татјане 

Сименуновић, наставника српског језика и књижевности, Слађана Андоновић, наставника 

латинког језика. Што се тиче остварености стандарда из области наставе и учења, области које су 

наставници остарили су следеће:  

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко – методичка решења на часу највише су били 

испуњени следећи индикатори: истицање циља часа и кључних појмова, давање објашњења и 

упутства која су јасна ученицима, најчешће коришћене наставне методе су: вербална, 
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монолошко-дијалошка, метода решавања задатака, метода демонстрације, рад на тексту, метода 

илустративних радова, најчешће коришћени облици рада су фронтални и индивидуални, а нешто 

ређе коришћен облик рада је рад у пару, групни рад, наставници су се током часа трудили да иду 

од лакших задатака ка тежим.  

2.2. Наставник учи ученике различитим техника учења на часу, слабије стране часа код 

појединих наставника су те да је наставник у мањој мери учио ученике различитим приступима 

за решавање задатака, већина ученика има исти приступ при решавању задатака, проблема. 

Наставници су у довољној мери учили ученике како да ново градиво повежу са претходно 

наученим, тако што им је на почетку и у току часа постављао питања о областима које су 

претходно учили, повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, који су 

сродни са наставном јединицом која се обрађује у зависности који је предмет у питању, већина 

наставника није учила ученика како да повежу наставне садржаје из различитих области и како 

да ученици себи поставе циљеве у учењу.  

 2.3. Наставник током часа прилагођава рад образовно-васпитним потребама ученика, наставник 

у мањој мери прилагођава темпо рада различитим потребама ученика, у већини случајева време 

за рад буде једнако одређено за све ученике.  

2.4. Комуникација за време часа тече у правцу наставник – ученик и ученик-наставник, у већини 

случајева су ученици слушаоци, а мање активни учесници. Ученици су заинтересовани за рад на 

часу, када је у питању активна настава. Код већина не учествују сви активно у раду на часу. 

Ученици често не умеју да образложе тачност одговора, решења и како су до тог решења дошли.  

2.5. Наставник је ефикасно користио време на часу, добра врменска артикулација часа. Током 

часа користи наставна средства као што су: табла, рачунар, пројектор, наставне листиће, 

уџбеник..Током часа наставник успоставља дисциплину, у складу са договореним правилима, 

користи идеје, коментаре и питања ученика. Један део наставника има проблем са организацијом 

садржаја на табли, кључне ствари би требало више да буду истакнуте.  

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења, поједини 

наставници у мањој мери похваљују напредак и рад ученика на часу. Више  би требало порадити 

на давању повратне и разумљиве информације ученицима о њиховом даљем раду, и учењу 

ученика од стране наставника, како би ученици могли да процене свој напредак. 

2.7. Наставник ствaра подстицајну атмосферу за рад на часу, aдeквaтнo реагује на међусобно 

неуважавање ученика, ако за тим има потребе, даје могућност да ученици постављају питања и 

дискутују о томе на часу. Код овог индикатора, потребно је радити на томе да наставници 

користе различите поступке како би мотивисали ученике за рад на часу. 

-Тим за самовредновање чинили су: 

1. Марина Влајић, педагог- координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Биљана Девић, професор  

4. Снежана  Стојковић, професор 

5. Јелена Станковић, професор 

6. Маријана Артуков, професор 

7. Зорица Живковић, професор 
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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 органи школе упознати са циљевима инклузивног образовања. 

Формиран је стручни тим за инклузивно образовање. Приступљено је идентификовању ученика 

са којима је потребно радити по ИОП-у и констатовано да у  школској години 2019/2020. у нашој 

школи било 6  ученика којима је потребна подршка и помоћ . То су ученици одељења Д31, П23, 

П11, П13, Д11, П12 који су успешно савладали градиво по ИОП-у, (ИОП1 или ИОП2 за 

поједнине предмете). Сви ученици су успешно завршили школску годину. 

Тим је током ове школске године одржао 7 састанака. На првом састанку координатор тима је 

упознао присутне чланове са планом активности за школску 2019/2020. годину, бројним стањем 

везаним за ученике који раде по ИОП-у као и евиденцију нових ученика уписаних у први разред, 

приспелом документацијом. Тим се упознао и са новим Правилник о ближим упутствима за 

утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање. Одржани су састанци са свим 

одељењским већима са циљем да се одељењско веће упозна са ученицима који су уписали први 

разред и да се уради педагошки профил тих ученика. Током наставе на даљину праћена је 

сарадња са родитељима тих ученика, начин реализације наставе са тим ученицима, пружана 

подршка током наставе на даљину. Сви ученици су успешно учествовали у настави на даљину, 

самостално или уз помоћ родитеља. Током школске године праћена су постигнућа ученика, 

вреднован ИОП, Тим је пружао помоћ и подршку члановима одељењског већа у изради ИОП-а за 

ученике.  

 

Тим је пратио и постигнућа ученика и вредновање ИОП-а како на крају првог тако и на крају 

другог полугодишта.  

1. Ученик из одељења Д31 завршио је трећи разред са врло добрим успехом (3,16) и 

успешно је одбранио матуру тако да је завршио школовање у нашој установи. Када 

су у питању изостанци имао је 275 оправданих изостанака и 34 неоправданих. 

Ученик је имао изречену меру Укор наставничког већа. 

2. Ученик одељења П13 завршио је први разред са добрим успехом (3,29) са само 31 

оправданим изостанком и без неоправданих.  

3. Ученик  из одељења П11 завршио је први разред са  добрим успехом (3,00). Што се 

тиче изостанака имао је 34 оправдана и 2 неоправдана изостанка.  
4. Ученик одељења П23 завршио је други разред са врло добрим успехом (3,82) са 

само 15 оправданих изостанака и без неоправданих.  

5. Ученик  из одељења П12 завршио је први разред са  добрим успехом (3,00). Што се 

тиче изостанака имао је 133 оправдана и 7 неоправданих изостанака. Ученик је 

имао изречену меру Опомена одељеског старешине.  
6. Ученик одељења Д11 завршио је први разред са врло добрим успехом (4,33) имао је 

94 оправдана изостанка и 1 неоправдани.  
 

Чланови Тима за инклузивно образовање били су: 

1. Зорица Лукић, професор-координатор 

2. Сања Беднар, педагог 

3. Милена Ћетковић, професор 
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4. Наташа Лончаревић, професор 

5. Одељењске старешине ученика 

6. Родитељи ученика 

7. По потреби: педагошки асистент и спољни стручни сарадници 

 

9.7. Извештај рада тима за реаговање у кризним ситуацијама 

 

Време 
реализације 

Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

1. Формирање Тима 

2. Израда плана рада Тима 

3. Усвајање плана рада 

4. Подела задужења 

 

Директор, чланови 

тима 

О
к
то

б
ар

 

5. Упознавање чланова тима са њиховим 

задацима,обавезама и одговорностима 

Координатор,чланови 

тима 

Д
ец

ем
б

ар
 6. Решавање кризне ситуације, појава земљотреса у 

региону 

7. Упознавање чланова тима са Упутствима за 

реаговање у случају земљотреса 

Чланови Тима 

М
ар

т 

8. Упознавање чланова са кризном ситуацијом 

везаном за појаву вируса КОВИД-19 и 

увођења ванредног стања у држави 

9. Анализа дописа Министарства у вези 

ситуације са вирусом и мере које је потребно 

предузети 

Координатор и 

чланови Тима, 

директор 

М
ај

 10. Укидање ванредног стања у држави 

11. Доношење мера које је потребно предузети у 

школи у циљу заштите здравља ученика и 

наставника 

Члaнoви Tимa 

Ју
н

 

12. Праћење примене мера заштите током 

реализације полагања испита у школи 
Члaнoви Tимa 

Ју
л
 

13. Анализирање реализованих активности  

 
Чланови Тима 
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Време 
реализације 

Програмски садржаји 
Носиоци 

реализације 
А

в
гу

ст
 

14. Израда извештаја о раду тима 

15. Израда плана рада Тима за школску 2020/21. 

годину 

Чланови Тима 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама чинили су: 

1. Биљана Ковачевић, в.д. директора 

2. Татјана Пашић, професор- коориднатор 

3. Милана Лукић, професор 

4. Адамовић Наташа, професор 

5. Светислав Цветковић, професор 

6. Јадранка Бенковић, професор 

 

9.8. Извештај о уписним активностима за први разред средње школе 

 

На основу плана уписа за школску 2020/21. 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. У школској 2020/2021. години наша школа 

уписала је пет одељења образовног профила: месар- дуално, пољопривредни техничар, 

прехрамбени техничар, оператер за израду намештаја, шумарски техничар. Упис ученика је 

незадовољавајући, нарочито када је у питању трећи степен где није уписан минимални број 

ученика (15) али је на основу дописа упућеног Министарству одобрено формирање и тих 

одељење са мањим бројем ученика. Укупан број уписаних ученика првог разреда је 92 

распоређених у 5 одељења.    

 

10. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Стручно усавршавање запослених није текло је у складу са планираним активностима Тима 

професионални развој. Наставници, стручни сарадници и директор нису учествовали на 

интерним семинарима у нашој школи јер их није ни било, мали број активности у школи је 

реализовано. Што се тиче екстерних семинара,  организованим од стране Министарства просвете, 

науке, и технолошког развоја, Школске управе у Новом Саду, Завода за унапређивање васпитања 

и оброзовања детаљан извештај дат је у извештајима стручних већа. Због наставе на даљину, 

током ванредног стања у држави, насатвници су били у могућности да похађају онлајн семинаре. 

Реализација стручног усавршавања наставника детаљно је дата у извештајима о стручном 

усавршавању стручних већа, извештају директора, педагога...  

Сви наставници су имали свој лични план за школску 2019-2020. годину, а када је у питању 

извештај о стручном усавршавању за школску 2019-2020. достављени су изввештаји о стручном 

усавршавању стручног већа.  
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

1. Формирање тима 

2. Упознавање са извештајем о раду Тима за 

професионални развој за школску 2018/2019. 

3. Разматрање и усвајање плана рада Тима за 

професионални развој за школску 2019/2020. 

4. Подела задужења  

5. Обележавање значајног датума 22.септембар 

„Дан без аутомобилског дима“. 

1. Директор 

2,3,4. Координатор тима и 

чланови 

5. Сања Беднар-педагог и 

чланови секције за заштиту 

животне средине 

 

О
к

т
о
б
а
р

 

6. Планирање реализације стручног 

усавршавања запослених и договор око 

начина евидентирања  

7. Анализа планова и извештаја стручног 

усавршавања Стручних већа 

8. Разматрање Каталога семинара сталног 

стручног усавршавања наставника , 

васпитача и стручних сарадника 

9. Разматрање и усвајање предлога измена и 

допуна Правилника о вредновању сталног 

стручног усавршавања у школи 

10. Реализована трибина о храни „Какву храну 

једемо?   16.10.2018. 

11. Обука за развијање дигиталних компетенција- 

за наставнике у школи 26.10.2019.  

6,7,8,9 - Чланови Тима 

10. Биљана Ковачевић, 

Маријана Артуков, Милица 

Јелић, Жељка Малбашић 

11. 13 наставника из наше 

школе 

 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

12. Разматрање предатих извештаја о 

реализованим активностима интерног 

стручног усавршавања  

13. Рад на изменама и допунама Правилника о 

вредновању сталног стручног усавршавања 

у средњој Прехрамбено-шумарској и 

хемијској школи у Сремској Митровици 

14. Интерно предавање „Шта треба да знаш о 

националној матури“ 

12. и 13. Чланови Тима 

14. Директор школе, 

наставничко веће 

 

Д
ец

ем
б
а
р

 15. Вредновање и писање потврда о одржаној 

активности стручног усавршавања 

16. Упознавање Наставничког већа с 

појединостима договорених на нивоу тима 

и давање смерница за даље функционисање 

15. Чланови Тима 

16. Координатор Тима 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ј
а
н

у
а
р

 17. Писање полугодишњег извештаја о раду 

Тима 

18. Вредновање и писање потврда о одржаној 

активности стручног усавршавања 

17. Координатор Тима 

18. Чланови Тима 

Ф
еб

р
у
а
р

 

19. Обука за примену нових програма наставе 

и учења у средњем стручном образовању 

20. План реализације  екстерног семинара: 

„Инклузивно образовање и индивидуални 

образовни план“- није реализовано због 

недовољног броја пријављених 

 

19. Сања Беднар, педагог  

20. Чланови Тима, Сања 

Беднар, педагог 

 

М
а
р

т
 

21. Због ванредне ситуације у држави због 

пандемије вируса КОВИД-19 настава је 

реализована на даљину, наставници су 

путем мејла обавештавани о семинарима 

који се реализују онлајн. 

21. Координатор Тима и Сања 

Беднар, педагог 

А
п

р
и

л
 

22. Због ванредне ситуације у држави због 

пандемије вируса КОВИД-19 настава је 

реализована на даљину, наставници су 

путем мејла обавештавани о семинарима 

који се реализују онлајн. 

22. Координатор Тима и Сања 

Беднар, педагог 

 

М
а
ј 

23. Због ванредне ситуације у држави због 

пандемије вируса КОВИД-19 настава је 

реализована на даљину, наставници су 

путем мејла обавештавани о семинарима 

који се реализују онлајн 

24. Обука за реализацију нових програма наставе 

оријентисане ка исходима учења од маја до 

септембра 

23. Координатор Тима и Сања 

Беднар, педагог 

 

24. Пријављени наставници 

Ј
у
н

 

25. Због ванредне ситуације у држави због 

пандемије вируса КОВИД-19 настава је 

реализована на даљину, наставници су 

путем мејла обавештавани о семинарима 

који се реализују онлајн. 

25. Координатор Тима и Сања 

Беднар, педагог 
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Време 

реализације 
Програмски садржаји Носиоци реализације 

Ј
у
л

 26. Састављање извештаја о раду Тима за школску 

2018/19. годину и плана рада за наредну 

школску годину 

26.Координатор Тима 

Све активности у школи вредноване су на основу Правилника о вредновању сталног стручног 

усавршавања  дел. број 43 од 22.1.2019. године. Реализатори активности су у складу са тим 

правилником подносили извештаје о реализованим активностима и добијали потврду за 

обављену активност. Извршена је промена обрасца за план стручног усавршавања али многи 

нису користили тај нови образац.  

Мали број наставника учествовало је у реализацији активности које доприносе стручном 

усавравању и нису сви настaвници остварили 44 сата стручног усавршавања у установи.  

Наставници нису оставрили ни довољан број бодова екстерног усавршавања.  

Тим за професионални развој чинили су: 

1. Гордана Станишић, професор- координатор 

2. Марина Влајић, педагог 

3. Јелена Миленковић, професор 

4. Сања Плавшић, професор 

5. Маријана Артуков, професор 

6. Наташа Илић, професор 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О УВОЂЕЊУ У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 
 

Наставници који су у протеклој школској години успешно завршили приправнички стаж су 

следећи:  

1. Тамара Милошевић - ментор Љубица Митровић 

2. Марина Влајић, педагог - ментор Биљана Костић 

3. Биљана Вученовић - ментор Жељка Малбашић 

4. Тијана Ждеро - ментор Милана Лукић 

 

Гордана Леканић- ментор Зорица Марковић- прекинула радни однос, а самим тим и 

приправнички стаж 

 

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 усавршавању ради успешнијег остваривања и унапређивања 

образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребних за рад у складу са општим 

принципима. У раду са приправницима поштован је Правилник о дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015, 105/2015 и 
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48/2016) у оквиру ког је дат и Прoгрaм увoђeњa у пoсao припрaвника, нaстaвника, вaспитaча, 

стручног сaрaдника.  

 

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 одељењској заједници, реализоване су и 

теме из области педагошког образовања родитеља на тему учења, проблем изостајања ученика из 

школе, понашање у школи и на улици, насиље међу вршњацима, болести зависности и друге теме 

карактеристичне за узраст. 

Са појединим родитељима се посебно радило на тему малолетничке деликвенције и насиља 

међу вршњацима, као и теме везане за узроке изостајања ученика. 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, одељењских старешина, педагога и директора. Родитељи се 

углавном одазивају на индивидуалне контакте, како са одељењским 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. 

У сарадњи са председником Савета родитеља ученицима наше школе омогућено је да 

учествују на тродневном семинару у Сремским Карловцима на тему „Финансијска писменост и 

развој предузетничких вештина“ организованом од стране ХУ „Пријатељи“ из Сремске 

Митовице у периоду од 27.9.-29.9.2019. године. 

 

У другом полугодишту комуникација са родитељима реализовала се путем телефона, употребом 

интернета, путем друштвених мрежа, формиране су групе за комуникацију са родитељима на 

нивоу одељењских већа са циљем да се обезбеди континуирана сарадња са родитељима ученика 

и омогући успешна реализација наставе и мотивација ученика за наставу на даљину.  

 

12.2. Сарадња са  основним школама, средњим школама и факултетима 

 

Сарадња наше школе са основним школама на територији општине, али и знатно шире, са 

циљем представљања ученицима осмих разреда наша занимања, смерове ове школске године 

реализовано је електорнским путем. Педагог школе проследила је свим основним школама на 

територији града презентацију школе како би се ученици упознали са нашим профилима, 

поставила је презентацију на сајт школе као и фејсбук и остварила комуникацију са појединим 

основним школама у циљу додатних информација.  

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 (Пољопривредни факултет Земун,  Универзитет „ЕДУКОНС“, Шумарски 

факултет из Београда, Академија уметности-одсек ентеријер из Новог Сада, Академија 

струковних студија Шабац, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 
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информатичаре-Сирмијум из Сремске Митровице, Висока школа струковних студија за 

менаџмент и пословне комуникације Нови Сад, Висока пољопривредна школа струковних 

студија из Шапца и Универзитет Сингидунум из Новог Сада). Овим поводом, у оквиру 

обележавања Фестивала права детета, у оквиру активности Квалитетно образовање за све, 

педагог школе  организовала је 19. 11.2019. Каријерно информисање ученика завршних разреда у 

школи где су се наведени факултети и високе школе представили нашим ученицима, поделили 

промотивни материјал, представили свој факултет, школу и одговорили на сва питања ученика.  

 

Ученици наше школе, посетили су 13. Регионални сајам привреде одржан у Новој Пазови у 

организацији општине Стара Пазова, Привредне коморе Србије, Регионалне привредне коморе 

Сремског управног округа, Ученици другог, трећег и четвртог разреда смера прехрамбени 

техничар, посетили су Фестивал чоколаде у Београду, у пратњи проф. Јелене Јокић и Милице 

Јелић, ученици завршних разреда посетили су Сајам запошљавања у Сремској Митровици.  

 

Није било сарадње са школама у иностранству.  

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
 

На почетку школске године формиран је Тим за маркетинг школе, задатак Тима био је 

промоција школе различитим средствима. Промоцијом школе се бавио и педагог школе Сања 

Беднар која је вршила промоцију школе за упис ученика у први разред, остварила сарадњу са 

другим школама, ажурирала сајт школе и фејсбук школе.  

С обзиром на ванредну ситуацију, оквиру представљања наше школе ученицима осмих 

разреда основних школа педагог школе путем мејла проследила је презентацију школе свим 

основним школама на територији Сремске Митровице у којој су представљени образовни 

профили за упис ученика у први разред како би презентацију проследили ученицима.  

Поводом обележавања Светског дана без аутомобила, у организацији педагога школе, а у 

сарадњи са КЗМ, уз помоћ и подршку појединих професора и чланова секције за заштиту 

животне средине и чланова Еко патроле овај дан обележили смо пешачењем и вожњом бицикала 

у чему су учествовали ученици наше школе, а придружили су им се и ученици из других школа. 
Флајери и плакати подељени су грађанима и залепљени на различитим видним местима по граду 

како би подсетили грађане на важност очувања животне средине. Целокупна активност медијски 

је пропраћена и објављено је на сајту и фејсбуку Озона, КЗМ као и на сајту наше школе.  

Поводом обележавања „Новембарских дана“ педагог школе организовао је квиз „Колико 

познајем свој град Сремску Митровицу“ који је реализован у нашој школи. Учесници су били 

представници свих средњих школа осим Гимназије која се није одазвала позиву и није узела 

учешће у овом такмичењу (по четири такмичара у тиму). Победу је однео тим из Средња 

техничка школе „Никола Тесла“. Ова активност допринела је промоцији наше школе пре свега у 

нашем граду.  

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/sanja.vladisavljevic.319). Све активности везане за промоцију 

постављене су на сајту школе као и на фејсбуку школе и на тај начин омогућена је доступност 

битних информација свим заинтересованим.  

http://psh-skola.edu.rs/
https://www.facebook.com/sanja.vladisavljevic.319
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Што се тиче самог плана рада Тима за школски маркетинг већина планираних активности није 

реализована због ванредне ситуације у држави. Школске новине нису ажуриране ове школске 

године. Спортских такмичења у школи није било, а наши ученици нису узели учешће у неким 

другим такмичењима. Активности наставника које би допринеле промоцији школе су 

малобројне. Једна од тих активности јесте Трибина о храни које је реализована поводом 

обележавања поводом Светског дана хране који се сваке године обележава 16. октобра, а 

реализовали су је професори наше школе у сарадњи са Градском управом за образовање.  

Једна од значајних активности наше школе јесте и учешће наших ученика у акцији 

пошумљавања „Засади дрво“. Aкциja je oдржана на локацији „Лeгeт“, у шумској управи Кленак, 

а покренули су је гoдинe пoкрeнули „Aдриja мeдиja групa“ и „ДМ дрoгeриe мaркт“ уз пoдршку 

Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe, Упрaвe зa шумe, JП Србиja шумe, JП 

Вojвoдинa шумe, Пoкрeтa гoрaнa Србиje и Приврeднe кoмoрe Србиje. Активност је медијски 

пропраћена и на сајту школе. 

 

За вођење летописа школе задужена је наставница српског језика и књижевности Татјана 

Симеуновић.  

 

 

14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

 
Акциони развојни план за школску 2019/2020. годину сачињен је на основу Развојног 

плана установе донетог за период 2015-2020. године, извештаја о самовредновању рада 

школе за школску 2018/19. годину и плана самовредновања за школску 2019/2020. годину.   

 
Из планираних приоритета наше школе, приступили смо реализацији развојних циљева и то:  

1. подизање квалитета комуникације и међуљудских односа, 

2. унапређење квалитета наставе и компетенција наставника, 

3. повећање нивоа безбедности и заштите ученика од насиља, 

4. повећање степена атрактивности школе. 

 

Остваривању развојних циљева се приступило кроз следеће активности: 

 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2: Подизање квалитета комуникације и међуљудских односа 

ЗАДАТАК 1: Ревидирање постојећих правилника и усвајање нових 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Детаљна разрада и 

употпуњавање постојећих 

Правилника 

Током 

школске 

године 

секретар, тимови, 

педагошка служба, 

школски одбор 

Правилник о вредновању 

станог стручног 

усаврашавања у средњој 

ПШХ школи, Правилник о 

организацији и 

систематизацији послова у 
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прехрамбено-шумарско и 

хемијској школи, Правилник 

о васпитно-дисциплинској 

и материјалној 

одговорности, Правилник о 

садржају и начину 

полагања испита за редовне 

и ванредне ученике, 

доквалификација и 

преквалификација, , Статут 

школе 

Усвајање нових Правилника 
Прво 

полугодиште 
школски одбор 

Правилник о заштити 

података о личности 

Упознавање свих учесника 

школског живота са новим 

Правилницима 

Током 

школске 

године 

секретар, педагог 

Правилници истакнути у 

зборници и на сајту школе, 

рад у складу са правилницима 

Континуирано праћење 

поштовања Правилника и 

примене предвиђених мера 

Током 

школске 

године 

секретар, директор, 

педагог 

Рад у складу са Законом, све 

врсте евиденција 

ЗАДАТАК 3: Повећати доступност и проток информација 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Објављивање и прослеђивање 

информација од значаја за 

школски живот 

 

Током године 
Педагог Сања Беднар 

Сајт школе и фејсбук 

страници, огласној табли у 

школи 

Редовно извештавање о 

учешћу чланова колектива и 

ученика у активностима 

значајним за одвијање 

школског живота 

Током године 

Наставници, директор, 

педагог 

 

Извештаји са састанака 

Педагошког колегијума, 

наставничког већа, стручних 

већа 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4: Унапређење квалитета наставе и компетенција наставника 

ЗАДАТАК 1: Примена активних метода учења у настави 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Континуирана употреба 

активних метода учења у 
Током 

Наставници, педагог Извештаји са посета часовима, 

припреме наставника-
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настави године Недовољан примена активних 

метода учења у настави, 

употреба Гугл диска за 

прослеђивање насатвног 

материјала током наставе на 

даљину што није омогућило 

ефикасну реализацију наставе 

Представљање ефикасних 

метода активног учења, 

интерактивна настава, 

оцењивање ученика, 

постигнућа ученика на НВ 

Овај задатак није остварен. 

Реализовати огледне /угледне 

часове у настави 
Овај задатак није остварен.  

Пратити, анализирати и 

кориговати реализацију 

огледних/угледних часова 

Овај задатак није остварен. 

ЗАДАТАК 2: Унапређивање процеса оцењивања 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Анализа постојећег стања, 

постигнућа ученика 
септембар 

Педагог и одељењске 

старешине 

Матична књига ученика, 

анализа постигнућа ученика 

на крају школске 2019/20. 

године, записници са 

одељењских већа  

Посматрање и вредновање 

школског часа 
Током године Педагог и директор 

Извештај о посети часа (10 

часова посећено) 

 

Упознати професоре, ученике 

и родитеље са Правилником о 

оцењивању, стандардима и 

исходима за наставне 

предмете 

 

 

септембар 

 

 

 

Директор, стручни 

сарадници, одељењске 

старешине 

Подаци из евиденције 

Наставничког већа, Подаци из 

електронске Књиге 

евиденције (родитељски 

састанци, ЧОС), састанка 

одељењских старешина, 

одељењских већа, стручних 

већа 

Праћење примене Правилника 

и динамике оцењивања као и 

Током године 

(посебно на 

директор, стручни 

сарадници, одељ. 

Подаци из електронске Књиге 

евиденције, статистичка 
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уједначавање критеријума и 

постигнућа ученика 

крају 

класификацио

них периода) 

старешине обрада података 

ЗАДАТАК 3: Организовати семинаре за стручно усавршавање и ићи на исте у складу са 

могућностима школе 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Учешће на организованим 

семинарима у школи 

(интерни) и екстерним 

семинарима 

током године 

Екстерни предавачи, 

Снежана Стојковић, 

Маријана Артуков, 

Жељка Малбашић, 

Милана Лукић, Јадранка 

Бенковић 

У школи није организован 

интерни семинар, а ни 

екстерни. Поједини 

наставници присуствовали су 

екстерним семинарима: Развој 

дигиталних компетенција, 

Прати, процени и објективно 

оцени, Обука запослених у 

основним и средњим школама 

за примену инструмената за 

самовредновање и процену 

дигиталних капацитета 

школе-Селфи, Microbit basuics 

course, Мултимедијални 

садржаји у функцији 

образовања, Обука за 

реализацију наставе 

орјентисане ка исходима 

учења, ,,Практична настава и 

учење кроз рад- планирање и 

реализација" што се може 

видети у извештајима о 

стручном усавршавању 

стручног већа и личним 

извештајима о стручном 

усавршавању наставника 

Подношење извештаја и 

размена искустава са 

семинара 

током године стручна већа 

записник са стручног већа, 

извештај о реализованој 

активности, потврда 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5: Повећање нивоа безбедности и заштита ученика од насиља 

ЗАДАТАК 1: Едукација ученика, наставника и родитеља 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Реализована радионица: 

„Насиље међу вршњацима“ 

и предавања на тему: 

„Дигитално насиље- 

превенција и реаговање“ 

 

Током године 

тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Спискови присутних ученика, 

електронска књига евиденције 

Дискусије и трибине за 

ученике на тему 

безбедности ученика и 

заштити од насиља 

4.2.2020. 

Омладинско удружење 

„Млади за младе“ и 

Удружење „Е-сигурност“ 

Предавање „Безбедна 

електронска комуникација“, 

Списак присутних, 

фотографије 

Побољшати надзор, 

дежурства ученика и 

запослених (електронска 

књига дежурства) 

 

Током школске 

године 

Директор, наставници, 

ученици 

У школи постоји видео  

надзор који покрива скоро 

све делове школе, током 

школске године у циљу 

повећања безбедности 

наставници су дежурали 

како у време одмора, тако и 

за време часова (они 

наставници који немају час 

дежурају), а у дежурство се 

укључило и помоћно-

техничко особље.  
Редовно је вођена 

електронска свеска 

дежурства 

Обука наставника за 

конструктивно реаговање у 

ситуацијама насиља 

Овај задатак није остварен. 

Сарадња са релевантним 

установама за безбедност у 

саобраћају, промоцији 

здравља, равноправности 

полова и хуманих односа 

 

Током година 

Саветовалиште за младе, 

МУП и Канцеларија за 

младе, Црвени крст 

Остварена је стална сарадња 

са МУП-ом, здравственим  

центром, саветовалиштем за 

младе, Црвеним крстом, као и 

центром за социјални рад, 

КЗМ.  

Реализовано предавање 

„Сазревам сазнајем, понашам 
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се одговорно“, „У улози 

добровољног даваоца крви“, 

„Добровољно давање крви“, 

„Превенцијом против болести 

зависности“, „Превенција 

полно преносивих болести“ - 

доказ списак присутних 

ученика 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 6: Повећање степена атрактивности школе 

ЗАДАТАК 1: Организовање медијске кампање 

 

Активности 

 

Време 

 

Реализатори 

Мерљиви показатељи 

реализације 

Презентација образовних 

профила путем медија, 

фејсбука и сајта школе 

Током године Педагог Сања Беднар 

Промовисање образовних 

профила за упис ученика у 

први разред путем сајта и 

фејсбука школе и кроз 

сарадњу са стручним 

службама основних школа-

путем мејла прослеђена 

презентација школе 

Представљање школе 

ученицима и родитељима 

основних школа 

Задатак није остварен због ванредног стања у држави услед пандемије 

вируса КОВИД-19.  

Редовно ажурирање сајта 

школе и фејсбук профила 
Током године Педагог Сања Беднар 

Сајт школе и фејсбук профил, 

страница 

Стручни актив за развојно планирање чинили су: 

1. Биљана Ковачевић, директор 

2. Марина Влајић, педагог 

3. Јелена Станковић, професор  

4. Вера Лалић, професор  

5. Ана Мартиновић, професор 

6. Слободан Ђорђевић, професор 

7. Ненад Пајић, члан органа управљања 

8. Светлана Миљковић, представник савета родитеља 

9. Андреа Данојлић, представник ученичког парламента 
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15. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 

Начини праћења и евалуације су се реализовали путем анализа на стручним већима, 

педагошком колегијуму, одељењским и Наставничком већу, органу управљања, Савету 

родитеља и Парламенту ученика. Праћење и анализирање  рада омогућило је увид у 

остваривање циљева и задатака образовно-васпитног рада као и правовремено 

дијагностицирање проблема. Предузимање потребних  корективних мера  је било 

уобичајено за школски процес. Побољшавање образовно-васпитних резултата, смањење 

броја изостанака, организовање стручног усавршавања запослених. Извори података за 

праћење и анализирање реализације су  документације педагошког колегијума, школског 

одбора, тима за стручно усавршавање.  

Поштујући налоге Министарства просвете, због озбиљности ситуације, могућности 

пандемије и ширења заразе вирусом ковид 19  у школама свака комуникација  је урађена 

на даљину. Пошто се и сва настава, усавршавања и сарадња тимова одвијала на даљину то 

је олакшало комуникацију и сарадњу. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе: 

1. Јадранка Бенковић, професор- координатор 

2. Биљана Ковачевић, директор 

3. Сања Беднар, педагог 

4. Весна Нинковић, професор 

5. Небојша Огњеновић, професор 

6. Ненад Пајић, представник локалне самоуправе 

7. Марија Антал, представник савета родитеља 

8. Андреа Ромек, представник ученичког парламента 
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15. ПОСТИГНУЋА И ИЗОСТАНАЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2019/2020.  ГОДИНЕ 
 

На почетку школске године уписано је 419 ученика, a на крају школске године број 

ученика износи 393. Од тог броја са позитивним успехом школску годину је завршило 387 

ученика, односно 97,97%. Одличних ученика је 54 односно 13,74%, врло добрих 154 или 

39,19%, добрих 146 или 37,15% и довољних 19 или 4,83%. 

5 ученика или 1,27 % показало је недовољан успех и упућује се да понавља разред  

1 ученица или 0,25  се исписала у августу. 

 

Просечна оцена на нивоу школе је 3,56 (прошле школске године 3,29).  

Највећу средњу оцену има: 
1. Дрвопрерађивачка струка: просечна оцена 3,68 и проценат пролазности 99,13%  

2. Шумарска струка: просечна оцена 3,63 и проценат пролазности 97,78 %  

3. Пољопривредна струка: просечна оцена 3,59 и проценат пролазности 96,43%  

4. Хемијска струка: просечна оцена 3,54 и проценат пролазности 100% 

5. Прехрамбена струка: просечна оцена 3,38 и проценат пролазности 99,07%  

 

Најбољи успех, односно средњу оцену има одељење Ц43- 4,07, а најслабији одељење П21- 

3,20. 

Укупан број изостанака ученика на нивоу школе је 48076, односно 122,33 по ученику 

(прошле школске године 73753 односно 167,24 по ученику). 

 

Оправдани изостанци - 45490 или 115,75 изостанака по ученику 

Неоправдани изостанци- 2640 или 6,72  изостанака по ученику 

 

Највећи број изостанака по струкама има: 

1. Дрвопрерађивачка струка – 138,15 изостанка по ученику (прошле школске године 

180,63) 

2. Хемијска струка - 123,04 изостанака по ученику (прошле школске године 164,38) 

3. Шумарска струка- 117,42 изостанака по ученику (прошле школске године 140,30) 

4. Прехрамбена струка- 113,06 изостанка по ученику (прошле школске године 

прехрамбена и пољопривредна 174,61) 

5. Пољопривредна струка- 115,30 изостанака по ученику  

 

Највише изостанака има одељење Д21– 198,47 изостанака по ученику, а најмање 

изостанака има одељење Ц43- 81,18 изостанака по ученику. 
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На основу анализе добијених података можемо закључити да су изостанци повезани и са 

постигнућима ученика и утичу на успех ученика тако да ће смањење изостанка ученика, 

њиховим мотивисањем да долазе редовно у школу, бити један од кључних задатака свих 

наставника. Ове школске године број изостанка је мањи него претходне године али разлог 

за то је прелазак на наставу на даљину због ванредне ситуације  услед епидемије вируса 

КОВИД-19. Већина ученика је учествовала у реализацији наставе на даљину али било је и 

оних који нису, неки од њих нису имали техничка средства па је за њих материјал 

штампан лично и преузимали су га у школи или је ношен на кућну адресу.  

На седници Наставничког већа Прехрамбено-шумарске и хемијске школе одржаној  29. 

маја 2020. године формирана је комисија за избор ђака генерације. Комисија је 03. јуна 

2020. године прегледала документацију предложених ученика: Мартина Бркљача одељење 

Х41, Борислава Гаруновић одељење Х41, Ненад Бабић одељење П41, Сања Шућак 

одељење П41 и Жељка Познановић одељење Д42. 

Једногласно је изабрала  ученицу Жељку Познановић одељење Д42, образовни профил: 

техничар за обликовање  намештаја и ентеријера.  

Ученица је у току школовања постигла одличан успех – 5, 00 и примерно владање.  

Изостанци ученика по 

одељењима: 

  

Д21 198,47  

П32 186,50  

Д32 155,50  

Д31 153,50  

П22 146,23  

Ц42 142,42  

Ц32 136,04  

П33 128,91  

Х41 123,04  

Ц12 122,44  

Д42 119,18  

П41 117,60  

П13 117,18  

П21 116,78  

Д22 110,55  

П31 103,80  

Д11 102,46  

П23 100,14  

Ц22 94,95  

П12 87,10  

П11 83,71  

Ц43 81,18  

Постигнућа ученика по 

одељењима : 
 

     

Ц43 4,07  

Д42 4,03  

П33 3,95  

Д32 3,82  

Ц42 3,76  

Д11 3,74  

П41 3,73  

Д31 3,62  

П11 3,6  

Д22 3,55  

Х41 3,54  

Ц22                 3,50  

П23 3,47  

Ц12 3,44  

П32 3,40  

Ц32 3,39  

П13 3,36  

Д21 3,29  

П12 3,28  

П31 3,25  

П22 3,22  

П21 3,2  
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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. Њену савесност и жељу за стицањем знања из свих предмета мало где 

можемо да сретнемо. Посебно би истакли однос ученице према вршњацима којима је и 

поред свих својих обавеза посвећивала сваку секунду свог слободног времена ради 

помоћи у савладавању градива. Она је иницијатор ангажовања осталих ученика да је прате 

у остваривању циљева како на школским тако и на ваншколским активностима. Веома је 

успешна и као спортиста некља од њених признања из атлетике: прво место на школском 

градском првенству у скоку у вис, друго место у бацању диска на првенству Србије у 

категорији пионирки, друго место у бацању диска на зимском првенству Србије за старије 

пионирке итд. Неке школске активности: прво место на школском такмичењу из енглеског 

језика, прво и треће место на такмичењу из ARCHI CAD-a и има сертификат са обуке 

Финансијска писменост и развој предузетничких вештина младих у оквиру пројекта 

„Предузетништво је много више“ у Сремским Карловцима. Помагала је на приредбама у 

школи, певала у хору. Радила је преко распуста у Бореалу. 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.  

           

Ученица је због  изузетног залагања,  постигнутих резултата и целокупног савесног, 

одговорног и радног понашања током протекле четири године, заслужено стекла статус 

ученика генерације 2020. године. 
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