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I УВОД  

Подаци о школи  

  

Историјски развој школе  

Школа је почела са радом 13.08.1947. године. Иницијативом Министарства 

трговине и снабдевања, а на основу Одлуке Владе Народне Републике Србије о отварању 

средњих стручних школа број 725, основана је у Шапцу Државна трговачка 

академија.Школа је по трогодишњем плану и програму почела упис ученика у први 

разред 02.09.1947.године. Уписана су 104 ученика, 24 дечака и 80 девојчица од 15 до 20 

година старости.             

 Уредбом о економским техникумима из 1949. године школа добија назив Економска 

средња школа, када постаје и четворогодишња. Почетком школске 1969/70. год. школа је 

трансформисана у Школски центар за економско образовање. Школском центру припојен 

је други и трећи разред трговаца и угоститеља из Школе ученика у привреди. У школској 

1971/72. год. Школски центар за економско образовање у свом сатаву има четири школе: 

Економску школу, Комерцијалну школу, Школу за КВ раднике у трговини и Школу за КВ 

раднике у угоститљству.       

 Почетком 1994. године Школа економско-правне струке „Први мај“ мења назив у 

Економско-трговинска школа Шабац. 

 Почетком 2017/2018. школске године, школа званично добија назив Економска 

школа „Стана Милановић“, чије је задужбинарство омогућило постојање саме школе. 

Одлуку је подржана од стране Школског одбора, Савета родитеља, представника 

Ученичког парламента и колектива школе. 
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Школа данас  

Основне информације о школи  

НАЗИВ  ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИЋ“  

МЕСТО  ШАБАЦ  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  07120192  

ШИФРА ДЕАТНОСТИ  8532 

АДРЕСА  МАСАРИКОВА 29, 15000 ШАБАЦ  

КОНТАКТ  015/350-274; 015/350-270  

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  Соња Мијатовић Јокић  

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА  

КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА  

ВЕРИФИКОВАНА  

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И  

АДМИНИСТРАЦИЈА  

 Финансијски администратор (4 године)  

 Пословни администратор (4 године)  

 Комерцијалиста (4 године)  

 Економски техничар (4 године)  

 Правни техничар (4 године)  

 Финансијски техничар (4 године) 

 Правно – пословни техничар (4 године) 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  

 Кулинарски техничар (4 године)  

 Кувар (3 године)  

 Посластичар (3 године)  

 Конобар (3 године)                                                                             

Трговац (3 године) 

 Туристичко – хотелијерски техничар (4 године) 

  

У школској 2019/2020. години уписан је 261 ученик распоређен у 9 одељења  првог 

разреда, 271 ученик дугог разреда (9 одељења), 249 ученика трећег разреда (9 одељења) и 

210 ученика четвртог разреда (7 одељења) – укупно 991 ученик.  Школски простор чине 

стара зграда (задужбина Стане М. Милановић), спортска хала  и нова школска зграда у 
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дворишту са 20 учионица, 5 кабинета, 2 просторије за друштвенe активности, 

мултимедијалну учионицу, свечану салу, библиотеку са читаоницом и електронском 

библиотеком, две  кухиње и простор за обављање практичне наставе из подручје рада 

угоститељства. Наведена просторна организација била је актуелна током прва три 

тромесечја, након чега су спортска хала и нова школска зграда, због ванредног стања 

услед епидемије вируса КОВИД-19, преузете за коришћење у медицинске сврхе одлуком 

Кризног штаба града Шапца, а потом и одлуком Кризног штаба Владе Србије). Од 

почетка ванредног стања, 16.03.2020. године, до 19.06.2020. године, коришћен је 

искључиво простор унутар старе зграде од стране управе школе и дежурног особља, док 

су ученици наставу пратили на даљину, извршавањем наставних активности у мејл 

групама на нивоу одељења, следећи материјале с наставним садржајима и упутствима од 

стране наставника, при чему су све наведене активности биле праћене дигиталним путем 

од стране управе школе и педагошко – психолошке службе. Школа је у школској 2019/20. 

години имала 107 запослених радника, од чега у настави 84, од којих двоје са по 50% на 

позицији помоћника директора и административног радника.  

Правни основ 

  Школа је регистрована за обављање делатности средњег образовања и васпитања 

по програмима за стицање II, III и IV степена стручне спреме у оквиру наведених 

подручја рада решењем Окружног суда у Ваљеву.       

  Верификована је решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-

05222/94-03 од 6. 4. 1994.године за наведене образовне профиле, број 022-05-222/94-03 од 

2.8.2002.године, 022-05-222/94-03 од 7.4.2003.године и 022-05-222/94-03 од 

24.03.2004.године, и број 022-0500222/94-03 од 02.06.2008.године и 022-05-222/94-03 од 

24.05.2001.године.    

Проширена делатност школе  

  На основу члана 33. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 

Гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, даље: Закон) и члана 192. Закона о општем управном 

поступку (Сл. Лист СРЈ број 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС број 30/2010) у поступку 

давања сагласности на Одлуку о проширеној делатности Економско-трговинске школе у 
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Шапцу број 797/2 од 25.10.2013.године, министар просвете, науке и технолошког развоја 

доноси решење о давању сагласности на Одлуку Школског одбора о проширеној 

делатности кроз континуирано образовање одраслих и то: oбука за израду чајног пецива и 

бисквита; обука за израду пецива; обука за израду пица; обука за израду тестенина; обука 

за израду производа од воћа и поврћа; обука за хотелског портира; обука за прихват госта 

у сеоском домаћинству; обука за помоћног кувара; обука за основне роштиљске послове; 

обука за помоћника  трговини; хигијенска припрема угоститељских објеката за смештај 

гостију; израда бурека; израда лиснатог теста и кора; припрема и продаја меса и меснатих 

производа; производња разних врста хлеба. 

Анализа стања у школи  

Снаге школе  

 Традиција школе дужа од 70  година;  

 Реализација више пројеката значајних за развој и унапређење наставе, 

прекограничне сарадње, мултикултуралности и толеранције.  

 Успешно организовање различитих такмичења, семинара , обука за грађанство;  

 Ангажовање ученика у секцијама и ваннаставним активностима.  

 Континуирано постизање врхунских резултата ученика на такмичењима и 

добрих успеха на пријемним испитима;  

 Активно учешће наставног и руководећег кадра у струковним удружењима, на 

националним и међународним скуповима;  

 Активно учешће школе у актуелној реформи школа (образовања);  

 Стручност наставног кадра;  

 Перманентна едукација предметних професора кроз семинаре, од којих су неки 

постали тренери;  

 Учешће у развоју нових курикулума;  

 Учешће у тиму за израду матурских радова;  

 Опремљеност школе информатичком опремом и постојање довољно простора;  

 Толерантност, слога и сарадња у међуљудским односима;  

 Квалитетна сарадња са родитељима и широм друштвеном заједницом;  

 Акциони планови за превазилажење недостатака уочених самовредновањем 

већ су сачињени и одвија се њихова реализација;  
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 Реализација претходног ШРП одвијала се у складу са испланираним што је 

квалитетно и документовано;  

 Реализација актуелног ШРП се одвија у складу са испланираним 

 Добра сарадња са привредним друштвима и социјалним партнерима;  

 Атрактивна и обогаћена понуда понуда образовних профила;  

 Међународна сарадња;  

 Сопствени приходи у функцији подизања квалитета наставе и ученичког 

стандарда.  

 Осавремењивање кабинета, учионица и библиотечког простора у сврху 

унапређења средстава за извођење наставе     

           

Слабости школе 

 Школска зграда није потпуно адекватна за извођење наставе, недостају нам 

савременији кабинети у циљу подизања квалитета наставе. 

 Често присутна демотивација услед недостатка финансијских средстава као и 

непостојања механизма награђивања и напредовања ангажованих и успешних;  

 Недостатак квалитетније техничке подршке наставном особљу за израду 

наставног материјала и за уређење школског простора;  

 Отежана набавка савремених наставних средстава;  

 Неусклађеност појединих наставних планова и програма са захтевима будућег 

радног места;  

 Недовољна корелација наставних планова и програма различитих предмета;  

 Непостојање процедура у трансферу знања и вештина међу наставним кадром. 

Мисија  

Мисија наше школе је да сваки ученик стекне образовање у складу са својим 

могућностима и потребама у безбедном окружењу које негује толеранцију, хуманост, 

међусобно поштовање и мотивише на успешно учење, као и на остваривање властитих 

потенцијала. 
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Економска школа „Стана Милановић“ своју улогу види у развијању стручне, 

методске и социјалне компентенције и зато смо решени да:  

 Самоодговорно и на мерљив начин стално побољшавамо квалитет свог рада,  

 Поуздано и компетентно образујемо и обучавамо младе и одрасле за потребе 

тржишта рада на регионалном нивоу, тако да су са својим знањима, вештинама 

и ставовима конкурентни приликом запошљавања.  

 Успостављамо прилагодљиву и динамичну организациону структуру засновану 

на тимском раду и одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених 

циљева.  

 Делотворно управљамо партнерствима, кадровима, финансијама, 

инфраструктуром и процесима ради постизања оптималних резултата и 

подизања нивоа којима се одвијају процеси у школи.  

 Повезујемо се на локалном,  регионалном и републичком нивоу са социјалним 

партнерима и преузимамо свој део одговорности за развој друштвене средине.  

Визија  

Желимо да постанемо школа која има за циљ перманентно унапређивање наставног 

процеса како би на тај начин оспособила ученике интелектуално, практично, друштвено за 

живот и рад у савременом свету. Желимо да развијамо позитивну атмосферу у школи да је 

ученици доживљавају као место где воле да дођу и где се лепо осећају. 

Признати смо образовни центар у региону. Жеља нам је да својим залагањем и 

радом допринесемо да наша школа буде:   

 Популарна, са атрактивном образовном понудом која одговара захтевима 

савременог тржишта;  

 Регионални центар компентенција укључен у све актуелне пројекте, лидер 

региона у целоживотном образовању;  

 Ефикасна; на време испуњава постављене циљеве и благовремено преузима 

неопходне корективне мере;  
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 Савремена; прати токове савременог образовања и усклађује своје процесе са 

њима, негује модеран менаџерски стил руковођења;  

 Тимски организована; пријатна радна атмосфера у духу тимског рада;  

 Иновативна; подржава и примењује иновације у настави, као и развијање 

прилагодљивих кадрова отворених за нова сазнања;  

 Инклузивна; обезбеђује и поспешује све димензије инклузивног развоја код 

свих чланова школског живота; 

 Жељена; ученици радо уписују нашу школу и редовно похађају наставу, а 

наставници са задовољством раде свој посао; 

 Напредна; опремљена модерним наставним средствима за реализацију 

практичних пројеката;  

 Ангажована; учествује у реализацији државних и интернационалних 

образовних активности;  

 

Приоритетни задаци у школској 2019/20. години    
  

 Савремени наставни планови и програми по узору на развијене европске земље 

(усаглашавање и корекција старих наставних планова и програма);  

 Потпуна реализација наставно-образовних и васпитних задатака који проистичу 

из програмских садржаја наставног плана и програма за средње стручне школе 

 Реализација васпитних задатака које су саставни део програмских садржаја, јер 

васпитањем се остварује припрема за живот 

 Обезбеђивање стручне заступљености наставе из свих наставних области у 

предметној настави, уз примену иновација у раду 

 Имплементација нових смерова (правно-пословни техничар, туристичко  -

хотелијерски техничар); 

 Реализација практичне наставе која ће се одвијати према посебно утврђеним 

плановима, у школским просторијама и другим објектима  
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 Активна сарадња са школама и институцијама од јавног значаја из нашег 

окружења са циљем да се школа афирмише ,а ученици упознају са свим битним 

елементима за њихово даље школовање 

 Посвећивање континуираном стручном усавршавању наставника 

 континуирана примена информационих технологија у настави 

 Формирање језичког кабинета снабдевањем наставних средстава 

 Формирање електронске библиотеке обезбеђивањем простора и снабдевањем 

техничким средствима 

 Одржавање успостављених контакта током 2019/2020. године, који би 

омогућили аплицирање на различите пројекте, у оквиру „USAID“, пројекта за 

одговорну власт, које подстиче учешће средњошколаца у јавној расправи о 

градском буџету посредством Ученичког парламента, затим АМРЕСА, јавне 

информационо-комуникационе установе, која послује са циљем изградње 

развоја и управљања  образовном и и научно-истраживачком рачунарском 

мрежом Републике Србије. 

 Организовање Сајма образовања;  

 Опремање савремене спортске хале;  

 Опремање кабинета за трговинско пословање и припрема кабинета;  

 Унапређивање електронских видова комуникације: унапређивање школског 

сајта (http://ekonomskasabac.edu.rs/), Фејсбук странице Економска школа 

„Стана Милановић“, у оквиру које се активно ажурирају планиране и 

реализоване активности школе, као и отварање истоимене инстаграм странице 

за дигитално учешће чланова Ученичког парламента у информисању и 

одлучивању у школском животу.  

 Уређење наставничких канцеларија и извођење грађевинско-молерских радова, 

са циљем повећања безбедности и  реконструкције зграда у школском 

дворишту.   

 Уређење школског дворишта, према урађеној пројектној документацији;  

 Естетско уређење ходника у згради Стане Милановић.  

 Уређење просторија предвиђених за административни кадар школе.  
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 Уређивење просторија предвиђених за извођење практичне наставе за 

образовне профиле кувара/посластичара, кулинарских техничара и конобара;  

 Осавремењивање кабинета за извођење практичне наставе за профиле четвртог 

степена.  

 Измештање паркинга испред главног улаза школе; 

 Подизање свести о безбедности ученика и запослених школе постављањем 

противклизних отирача, рушењем бочног зида код улаза у халу, активацијом 

плана за санирањем мазутних цистерни у школском дворишту; 

 Организација наставе на даљину током ванредног стања изазваног пандемијом 

вируса КОВИД-19, од 16. марта до краја школске године; 

 Обезбеђивање мера превенције у циљу сузбијања заразе од вируса КОВИД-19. 

 

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Полазне основе за израду годишњег извештаја о раду школе представљају стручна 

и педагошка решења садржана у: 

1) Закону о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 

88/2017 

2) Закону о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“, бр. 101/17  

 3) Закону о уџбеницима и другим наставним средствима, „Службени гласник РС“ бр. 

27/2017 

4) Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017) 

5) Закон о Националном оквиру квалификација („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) 

6) Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) 

7) Закон о јавним набавкама „Службени гласник РС“, бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 

4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015 

  Правилник о изменама и допуни Правилника  о евиденцији у средњој школи 

(„Службени гласник РС“, број 82/18) 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/dualno-zakon.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/ZAKON-NOKS-18.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/ZAKON-O-PROSVETNOJ-INSPEKCIJI-web.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Zakon.pdf
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 Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Службени гласник 

РС – Просветни гласник број 1/18) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег 

образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета 

(Службени гласник РС број 117/13) 

 Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС број 38/17 , 

51/17 , 81/17) 

 Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Службени гласник 

РС број 31/06 , 51/06 , 44/13 , 43/15) 

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама 

(Службени гласник РС број 37/93 , 43/15) 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са 

сметњама у развоју (Службени гласник РС број 73/16) 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања (Службени гласник РС број 

72/15 , 84/15 , 73/16) 

 Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС број 31/06 , 

51/06 , 44/13 , 55/14 , 73/16) 

 Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада 

наставника и стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник РС – 

Просветни гласник број 1/92 , 23/97 , 2/00) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2019-2020. годину (Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон и 10/19) 

 Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на 

учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и 

васпитању и развијање школа вежбаоница (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 11/14 , 14/14) 

 Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама (Службени гласник РС – Просветни 

гласник број 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/01 , 3/03 , 8/03 , 11/04 , 

5/05 , 6/05 , 2/07 , 4/07 , 7/08 , 11/08 , 5/11 , 8/11 , 9/13 , 6/14 , 5/15 – др. пропис, 8/15 

– др. пропис, 16/15 – др. пропис,  21/15 – др. пропис) 
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Општи акти школе 

Општи акти Економске школе „Стана Милановић“ су: 

 - Статут  

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика (203.11.2015/деловодни број 

741/1), 

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

 - Правилник о безбедности и здрављу на раду, 

 - Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Економској 

школи“Стана Милановић „, (усвојен 26.11.2018; деловодно број 531/7) 

 - Правила понашања у Економској школи „Стана Милановић“    

 (усвојен марта 2018.године) ; 

 - Пословник о раду Школског одбора, 

 - Пословник о раду Савета родитеља, 

 - Пословник о раду Наставничког већа, 

 - Пословник о раду Ученичког парламента . 

- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система у Економској школи 

„Стана Милановић“ (усвојен 01.07.2019.) 

- Правилник о евиденцији присуства запослених Економске школе „Стана Милановић“ 

(усвојен 26.11.2018./деловодни број 531/3). 

-Правилник о коришћењу средстава намењених трошковима репрезентације Економске 

школе „Стана Милановић“ (усвојен 26.11.2018./деловодни број 531/3). 

-Правилник о организацији буџетског рачуноводства (усвојен 27.02.2007, деловодни број 

107/1) 
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- Правилник о организацији и систематизацији послова (усвојен 26.11.2018.) 

- Правилник о поступању унутрашњег узбуњивања (усвојен 03.11.2015./деловодни број 

741/1) 

- Правилник о поступку спровођења пописа имовине и обавеза у Економској школи 

„Стана Милановић (01.07.2019./деловодни број 440/3) 

-Правилник о употреби сопственог аутомобила у службене сврхе у Економској школи  

„Стана Милановић“ (усвојен 26.11.2018./деловодни број 531/6). 

- Правилник о условима и правилима коришћења мобилних телефона за службене потребе 

у Економској школи  „Стана Милановић“ (усвојен 26.11.2018./деловодни број 531/4). 

-Упутство о употреби факсимила у Економској школи  „Стана Милановић“, децембар 

2018.године. 

- Правилник  о поступку стицања и расподеле сопствених прихода Економске школе 

„Стана Милановић“. 

- Измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са планом 

примене мера за спречаванје појаве и ширења епидемије заразне болести (усвојен 

13.07.2020./ деловодни број 329/2). 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду  Економске школе „Стана Милановић“ 

(усвојен 30.06.2020./ деловодни број 298/1). 

- Правилник о заштити података о личности Економске школе „Стана Милановић“ 

(усвојен 30.06.2020./ деловодни број 298/2). 

Јелена Глишић (замена Дубравке Јурешић), 

секретар школе 
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III УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Материјално – технички услови рада 

 

Школски простор 

 

У реализацији образовног рада користи се простор у три школске зграде, згради 

Стане Милановић, згради у дворишту школе и спортској хали, које су физички одвојене, 

па то знатно отежава живот и рад у школи. Посебно је тешко остварити контролу уласка у 

ове зграде које имају више улаза. Отварањем нове спортске хале наставни стандарди су 

подигнути на виши ниво, али је организација рада постала сложенија. 

 

Објекат Стара зграда школе Нова згада школе Фискултурна сала 

Појед.површина 2524, 00 m2 1014, 00 m2 1500, 00 m2 

Укупна површина 5038, 00 m2 

 
 

Школска библиотека  - школске 2018/2019. године 

  
Број 

књига 

Број 

некњижне 

грађе 

(плоча, 

касета и сл.) 

Укупно 

(2+3) 

Површина 

библиотеке - 

медијатека у 

m2 

Површина 

читаонице у m2 

Укупно за 

школу 
11051 157 11208 72.50 30.00 

 

Школа располаже са 5038 м2 простора који користи 991 ученик (од чега је 597 тј. 60,2% 

женскoг пола) у 34 одељења. Школа има 18 учионица опште намене. У току првог 

полугодишта и трећег тромесечја, до 16. марта 2020., 18 одељења похађало је наставу у 

згради у дворишту, док је 16 одељења наставу слушало у згради до улице. Део трећег 



18 
 

тромесечја, од 16. марта, као и последње тромесечје у актуелној школској години, ученици 

су похађали дигитално, путем мејл група формираних за свако одељење. Једна учионица у 

приземљу зграде је опремљена као мултимедијална учионица и користи се у настави 

разних предмета уз употребу савремених наставних средстава, а на истом спрату се налази 

и добро опремљена свечана сала, која се такође користи у настави различитих премета. 

У Школи се користе следеће просторије: 

 

Просторија Број  

Учионице опште намене   18 

Кабинети за информатику и пословну и службену коресподенцију 2 

Кабинет за одељења у  огледу (финансијско-рачуноводствена обука, 

пословно-адмиснистативна обука) 

2 

Кабинет за угоститељство (са свлачионицом) 1 

Кабинет за посластичарство и куварство(са две свлачионице) 2 

Кабинет за трговинско пословање и практичну наставу 1 

Кабинет за наставу изборних предмета 1 

Кабинет за стране језике 1 

Мултимедијална учионица 1 

Свечана сала 1 

Фискултурна сала (са четири свлачионице) 1 

Просторија за опрему за физичко васпитање 1 

Зборница 2 

Канцеларија директора и заменика директора 1 

Канцеларија секретара и администрације 2 

Канцеларија рачуноводства и админитрације 1 

Канцеларија педагошко-психолошке службе 2 

Канцеларија координатора практичне наставе 1 

Библиотека  1 

Читаоница 1 

Електронска библиотека 1 

Разгласна станица 1 

Просторије помоћних радника 1 

Радионица и магацински простор 1 

Просторија за архиву 2 

 

 

Опрема 

Већина учионица и кабинета задовољава прописан норматив простора, са 

изузетком једне мање учионице.   
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На основу Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза, који је сачинила 

комисија у саставу Ружице Којић Сладаковић, председника комисије, Бранислава 

Милинковића и Андрее Душкуновић као чланова комисије,  Ружица Којић – Сладаковић, 

председник Централне комисије за попис, поднела је члановима Школског одбора 

Извештај о извршеном попису финансијске и нефинансијке имовине у сталним 

средствима и залихама за 2019. годину на дан 31.12.2019. године. Чланови Централне 

пописне комисије су констатовали да су све пописне комисије свој задатак извршиле у 

складу са достављеним упутством и планом рада, благовремено и у пуном саставу. Током 

пописа утврђено је да треба отписати из евиденције на терет извора финансирање следећа 

средства: 6 миксера и ситан инвентар према спецификацији из кухиње, рачунар из 

кабинета фро на другом спрату и један рачунар из кабинета фро на 3. спрату. Комисија је 

утврдила да постоји вишак основних средстава као последица примљеног поклона и 

набавке. Предложили су да се упише у књиговодствену евиденцију осам набављених 

таблета и десет таблета добијених од донатара, као и један фото-копир апарат у 

канцеларији за администрацију. Предлог је да се из књиговодствене евиденције искњиже 

средства која су се налазила на издвојеном таванском простору, која су дуго била без 

употребе и немају садашњу вредност. Извештај о извршеном попису финансијске 

имовине у дугорочним и краткорочним пласманима, новчаних средстава, племенитих 

метала, хартија од вредности, потраживања и обавеза, у сталним средствима и залихама је 

у штампаној верзији достављен сваком члану Школског одбора, а председница Централне 

комисије за попис је истакла да се на текућим рачунима школе укупно налази 

3.617.438,79 динара, од чега на буџетском рачуну 0,00 динара, сопственом 807.573,30 

динара, плате 0,00 динара, ученички 2.552.164,97 динара, боловање 764,35 динара, 

задруга 13.640,30 динара и донације 243.295,87. 

Наставна средства 

 

Настава се изводи у кабинетима, класичним и специјализованим учионицама. 

Кабинетска настава заступљена је за следеђе наставне области: дактилографију, 

информатику, стране језике, технику продаје, кулинарство и услуживање. Сви ови 

кабинети опремљени су према нармативима који су важили за стари наставни план и 

програм. Адаптиран је простор за кабинете кулинарства и услуживања па су услови за 
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практичну наставу знатно побољшани, док је формиран и кабинет страних језика на првом 

спрату, као и електронска библиотека у оквиру библиотечког спрата старе зграде. 

За рад у класичним учионицама, школа располаже довољним бројем учила опште 

намене, па је укупна опремљеност наставним средствима око 80. %. Учила којима школа 

располаже су у добром стању. 

 

Преглед основних тј. значајних учила 

 

Опис Комада 

Рачунари 113 

Колор телевизори 14 

Пројектори 2 

Касетни пројектор 8мм 1 

Микроскоп 11 

Ваге за прецизно мерење 2 

Штампачи 8 

Апарат за фотокопирање 2 

Микропројектор 1 

Поларизотор 1 

Мултимедијална табла 1 

Машина за коричење 1 

Лаптоп 5 

Пројектор 4 

Платно за пројектор 2    

Музички стуб 1 

Опрема за разглас 1 

Таблети 18 

 
Школа је у току распуста и током септембра школске 2015/2016.године оспособила 

разгласну станицу, при чему су у свакој од учионица инсталирани нови звучници који су 

се користили током великог одмора, а рад на унапређивању озвучења и естетском 

уређивању простора настављени су и током наредних година. 

  Учионице и кабинети су унапређивани опремом и додацима релевантним за 

побољшање услова при извођењу наставе. 

  У оквиру хигијенског чишћења, извршене су корекције (кречење и измена плочица 

и зидних тапета) у ходницима, наставничким канцеларијама, појединим учионицама, као и 

у просторији помоћног особља. 
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  Ходник зграде Стане Милановић на првом и другом спрату естетски је обогаћен 

садржајима културолошког карактера.  

 Омогућено је коришћење две додатне просторије на спрату библиотеке. 

 Набављени су вентилатори за учионице у новој згради школе. 

  Током школске 2019/2020. године, у складу са финансијским условима школе, 

набављена је: 

 опрема за коришћење е-дневника; 

 обогаћена опрема за кабинете; 

 куповина књига  за поклон најуспешнијим ђацима; 

 опремање фискултурне сале опремом (за различите спортске дисциплине) 

 набавка опреме за школску кухињу у којој се изводи део практичне наставе 

ученика; 

 повећање библиотечког фонда књигама ђачке лектире и стручне литературе. 

Највећи број књига добијен је донацијам факултета, приликом презентације 

истих. 

 кречење на почетку и на крају школске године; 

 припреместетски је уређен зид у кабинетском ходнику школе (за трговински 

кабинет и кабинет за стране језике); 

 Оформљен је и опремљен кабинет за стране језике; 

 Опремљен је трговински кабинет; 

 уређење ходника зграде сликама културног карактера и намештајем. 

 Постављање противклизних отирача на улазима школе, као и рушење  

потенцијално угрожавајућег зида, са бочне стране фискултурне сале; 

 Изграђен је улаз у нову зграду са стране спортске хале; 

 Започето је уређење дворишта према припремљеном пројектном плану; 

 Обезбеђена средства за превенцију и заштиту од заразних болести; 

 

Кадровска структура 

 

 У току школске 2019/2020. године у нашој школи радне задатке и послове обављало 

је  107 радника. 
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Квалификациона структура свих запослених приказана је у следећим табелама при 

чему се мора нагласити да табеле приказују све запослене који раде, али сви нису 

ангажовани са пуним радним временом. 

Кадровска структура запослених 

1) Квалификациона структура запослених 

Врста 

стручне 

спреме: 

Висока Виша Средња Основна 

Степен VIII VII VI V IV III I 

Настава 1 76 4 2 1 / / 

Руковођење / 2 / / / / / 

Стр. сарад. / 3 / / / / / 

Организатор 

практ. наставе 

/ 1 / / / / / 

Админ. фин. / 3 / / 1 / / 

Пом. тех. / / / 1 5 5 3 

Одржавање 

рачунара 

/ / / / 1 / / 

Укупно 1 85 4 3 8 5 3 

 

 

2) Структура кадрова према годинама радног стажа 

 

Врста послова 
1 – 

5 

5 – 

10 

10 – 

15 

15 – 2 

0 

20 – 

30 

Преко 

30 
Свега 

У настави 8 18 17 10 25 6 84 

Руководећи / / 1 1 / / 2 

Организатор практичне 

наставе 
/ / / / 1 / 1 

Админ. фин. 1 1 1 / 1 / 4 

Помоћни и остали 1 1 2 2 5 3 14 

Стручни сарадници / 2 / / / 1 3 

 

3) Проценат радног ангажовања наставника 

 
Укупн

о 

Са 

пуним 

радним 

времено

До 25% 
До 

50% 
До 75% До 99% 

Са 

дужим 

времен

ом до 
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м 130 

Наставно 

особље 

Свега 84 56 4 9 10 4 0 

Жене 57 36 3 6 9 3 0 

Стручни 

сарадници 

Свега 3 3 0 0 0 0 0 

жене 2 2 0 0 0 0 0 

 

Из кадровске листе се види да је у настави ангажовано 84 наставника. Незнатан део 

наставника ради са мањим процентом радног времена, што се може видети у табели 

поделе предмета на наставнике. Око 93% наставника има високу стручну спрему, а 

стручна заступљеност наставе износи око 98%, тако да је потребна незнатна промена у 

структури наставног кадра. Већи проблем је недовољан број часова у недељној норми за 

поједине наставнике у сталном радном односу. Овај проблем је ублажен делимично 

допуњавањем норме у другим школама.  

Евиденција кадра на породиљском одсуству: 

Лукић  Јелена Школски психолог до јуна 2021. 

Јовичић Александра Проф.куварство са практичном 

наставом 

До новембра 2019. 

Ракић Ивановић 

Марија 

Проф.биологије До фебруара 2020. 

Васић Марковић 

Ивана 

Проф.енглеског језика До новембра 2019. 

Дакић Биљана Проф. физике До октобра 2020. 

Петронијевић Милан Проф. енглеског језика До јануара 2019. 

Лукић Јелена Стручни сарадник - психолог До маја 2021. 
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Четрдесеточасовно радно време наставника 

 

На основу Закона о средњој школи и Правилника о педагошкој норми свих облика 

образовно – васпитног рада наставника и стручних сарадника и Правилника о 

систематизацији радних места у школи, утврђене су радне листе за све запослене раднике 

у Школи. 

Због специфичности рада у настави радно време наставника и стручних сарадника 

је прераспоређено на бази 40-часовне радне седмице и годишње по обиму износе 1760 

радних часова годишње.За све раднике, радно време износи 40 часова седмично за пуно 

радно време, а за мање од пуног радног времена радно време је адекватно проценту радног 

времена. 

 

Структура радног времена  ваннаставног особља 

Мијатовић Јокић Соња послови директора школе 1760 ч. год. 

Алексић Весна послови помоћника директора  880 ч. год. 

Павловић Весна Координатор практичне наставе  40 ч. год. 

Стојићевић Катарина школски педагог 1760 ч. год. 

Тодић Иван (замена Лукић 

Јелене) 

школски психолог 1760 ч. год. 

Јосиповић Љиљана библиотекар 40 ч. нед. 

Јурешић Дубравка секретар 40 ч. нед. 

Нинковић Марина шеф рачуноводства 40 ч. нед. 

Ристивојевић Андријана благајник – књиговођа 40 ч. нед. 

Антонић Дијанa административни радник 40 ч. нед. 
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Обавезни облици образовно васпитног рада (теоријска настава, практична настава 

и вежбе) остварују се у 37 петодневних наставних седмица (185 наставних дана) за сва 

одељења првог и другог разреда трогодишњег школовања и за сва одељења првог, другог 

и трећег разреда четворогодишњег школовања односно у 34 петодневних наставних 

седмица (170 наставних дана) у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду 

четворогодишњег школовања. У оквиру петодневних наставних седмица школа 

равномерно распоређује дане у седмици, тако да је сваки дан заступљен једнак број пута 

(37 односно 34 пута). 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. Прво 

полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. 

јануара 2020. године. 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. 

јуна 2020. године. Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2020. године. Друго 

полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом 

прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације 

ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 7. августа 2020. године. 

 

РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

Разредни испити за ученике завршних разреда 04-05.06.2020. год.  

Поправни испити за ученике завршних разреда и разредни испити за остале ученике 25-26. 

06.2020.г.  

 

ЗАВРШНИ И МАТУРСКИ ИСПИТ  

Према упутству Министарства просвете РС у периоду од 10 - 21.06.2019. године. 

СВЕЧАНА СЕДНИЦА Наставничког већа одржала се 12.06.2020. г 

ДАН ШКОЛЕ И МАТУРСКО ВЕЧЕ планирано је за 13.06.2020. године, али је, због 

одложеног организовања услед пандемије вируса КОВИД – 19, матурско вече одржано 3 

дана касније. 
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КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА обавио се према Плану уписа Министарства просвете РС 

у јуну 2020. 

 

РАСПУСТ УЧЕНИКА  

Зимски:   01.02.2020 – 17.02.2020.              

Пролећни:  15.04.2020 – 20.04.2020. (модификован услед ванредног стања током којег су 

ученици пратили наставни садржај као и садржај празничног карактера електронским 

путем) 

Летњи:   19.06.2020. – 31.08.2020.  

Прослава Дана Светог Саве – 27.01.2020. године 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

I – до 11.09.2019. године 

II –  до 10.12.2019. године 

III – до 28.02. 2020. године 

IV – до 08.05.2019. године (због поштовања здравствених мера услед пандемије вируса, 

састанак се није реализовао уживо, али су родитељи релевантним информацијама о успеху 

ученика обавештени путем мејлова и вајбер група) 

 

 

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

I – 30.08.2019. године 

II – 13. и 14.11.2019. године 

III – 29. и 30.01.2020. године 

IV – 21.04.2020. године (писмени извештаји 

описног типа на нивоу сваког одељења 

путем мејлова на мејл адресу школе у току 

ванредног стања)  

V - 08.06.2020. године (завршна одељења) 

VI –  22-23.06.2020.године (остала 

одељења) 

VII - 24.08.2020. године (одељења 1-3, 1-7, 

1-8, 2-8 и 2-9) 

САОПШТЕЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА 

- Подела ђачких књижица и сведочанстава: 

31.01.2020. године 

06.06.2020. године (завршна одељења) 
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17.06.2020. године (остала одељења)
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- Подела диплома: 17-18.06.2020. године 

 

НАСТАВНЕ СУБОТЕ 

I полугодиште  

30.11.2019. (понедељак) 

II полугодиште  

22.02.2020. (уторак) 

25.04.2020. (петак);   

 

ИСПИТИ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА  

Новембарски рок 29-30.11.2019.г. 

Јануарски рок   21-22.02.2020.г.  

Априлски рок   2-03.06.2020.г. (измена услед ванредног стања) 

Јунски рок   22-23.06.2020.г (измена услед ванредног стања) 

Августовски рок 19-20.08.2020.г.  

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Такмичења нису започела одвијање према календару Министарства просвете, током 

априла и маја 2020.године због проглашења ванредног стања 16. марта.  

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзије су изведене од 27.9.2020. до 08.10.2020. у складу с повољношћу услова у 

погледу безбедности ученика и наставника, као и с условима из Правилника о начину 

организовања и извођења екскурзија (Сл.гласник–Пр.гл.1/09од 22.1.2009.године). 
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Календар одржавања вежби у блоку 

Вежбе и блок настава ученика реализоване су у школи и наставној бази, на основу утврђених 

распореда и регулисани уговора са социјалним партнерима у граду, као и у складу са ванредним 

стањем изазваним пандемијом Ковид 19. Из разлога организационе природе и активности које се 

у школи свакодневно дешавају, календар блок наставе професори су предавали након  неколико 

одрађених наставне области, при чему ученици бивали правовремено обавештени о терминима 

одржавања истих. 

Годишњи фонд часова практичне и блок наставе  

Одељење 
Период одржавања блок наставе 

I  полугодиште II полугодиште 

I7 кувар децембар јун 

I8  трговац 
 

јун 

I9  конобар јун 
 

I9  посластичар децембар март, јун 

II2 финансијски администратор 
 

мај 

II4 комерцијалиста 
 

мај 

II7 кулинарски техничар децембар мај 

II8  трговац 
 

јун 

II8  конобар 
 

децембар, мај-јун 

II9  посластичар новембар јануар, јун 

III2 финансијски администратор новембар март 

III4 комерцијалиста новембар март 

III5 правни техничар 
 

јун 

III6 пословни администратор 
 

март 

III7 кулинарски техничар децембар април, јун 

III8  трговац 
 

мај 

III8  конобар 
 

јануар, март 

III9  посластичар јануар март, мај 

IV2 финансијски администратор новембар март 

IV4 комерцијалиста новембар март 

IV5 правни техничар 
 

мај 

IV6 пословни администратор новембар март 

IV7 кулинарски техничар новембар март, мај 

 

Предузећа у оквиру пословно-техничке сарадње са школом 
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СУР “ЖАРЕ” САВСКА 

Б.Б. ШАБАЦ  

ПОСЛАСТИЧАРСКА 

РАДЊА“СЛАТКО ЋОШЕ 

КОД ДЕЈАНА“  

ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКИМ  

ЗЕМЉИШТЕМ  

ШАБАЦ  

КЊИГОВОДСТВЕН 

А АГЕНЦИЈА  

“СВЕМИ – Д”  

 ХОТЕЛ ”АЛИБИ”  УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА „КРОМЕТИК“ 

ГРАДСКА КАФАНА 

 

ТОМСИН ДОО  ЈСП ”СТАН” 

ШАБАЦ  

РЕСТОРАН 

“ЕСТРАДА  

1995”  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА „СТАРИ ГРАД 07“ 

  

ПД ЗА РЕЦИКЛАЖУ 

“ЂОЛЕX”  

КАЛИСТА  

ЋЕВАБЏИНИЦА 

“КОД КУМА”  

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 

УГОСТИТЕЉСТВО И 

ТУРИЗАМ „ХОТЕЛ 

СЛОБОДА“  

КЊИГОВОДСТВЕН 

А АГЕНЦИЈА  

“ПЕРСПЕКТИВА”  

ЕЛИXИР 

МИНЕРАЛНА  

ЂУБРИВА ШАБАЦ  

ПРОИЗВОДЊА 

КОЛАЧА”SWEET 

HOUSE CAKES”  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА” РОМАНСА  

015”  

ТРГОВИНА  

ОБУЋОМ  

“ДАЈХМАН”  

ЕЛИXИР ГРОУП   

КАФЕ  

ПОСЛАСТИЧАРНИЦ

А 

” ЕВЕРГРИН”  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА” НАШ  

ЧАРДАК 2016”  

САМОСТАЛНА  

ЗАНАТСКА РАДЊА 

“АВРАМ”  

КЊИГОВОДСТВЕ

Н А АГЕНЦИЈА 

“АЦА 

ПРОФЕССИОНАЛ”  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА “КАМИЛА  

015”  

КАФЕ БАР “ИКАР”  ГОМЕX ДОО 

ЗРЕЊАНИН  

ГАЛЕБ ГРОУП 

ШАБАЦ  

ДОО-СЕККОМ2- 

СТАРИ МОСТ  

ГЕРОНТОЛОШКИ  

ЦЕНТАР ШАБАЦ ЈЕЛЕНЧА  

МЕРКАТОР ДОО  

НОВИ САД – ТЦ  

БАЛКАН БЕX 

ЕXПРЕСС  
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“РОДА” ШАБАЦ  

ПОСЛАСТИЧАРСКА  

РАДЊА “СЛАТКО  

ЋОШЕ КОД ДЕЈАНА”  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ  

“ ФРИГОМАX СЕРВИЦЕ 

ДОО ЈЕЛЕНЧА”  

ЊУЈОРКЕР СРБИЈА  

– ПРОДАВНИЦА 

ШАБАЦ  

ЈУПРОМ ДОО 

ШАБАЦ  

 УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА „ОК ФУД“ 

ФОНДАЦИЈА  

“ХУМАНО СРЦЕ ШАПЦА”  

ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИА  

ДОО БЕОГРАД – 

ИДЕА ОБЈЕКТИ У  

ШАПЦУ  

ПАЛЦО ДОО 

ШАБАЦ  

 ТОМСИН ДОО ЈП ЕПС БЕОГРАД,  

ОДСЕК ЗА  

ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ  

ШАБАЦ  

ЈКП “СТАРИ ГРАД” 

ШАБАЦ  

САНИ ГРОУП 

ШАБАЦ  

 СРЕДЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНА 

ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА 

АКС ЕXПРЕСС КУРИР  РОБНОТРАНСПОРТН

И  

ЦЕНТАР ШАБАЦ  

ЦОМЕКС ДОО 

ШАБАЦ  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА “ЧИВИЈА 

ЕКСПРЕС”  

БМР ГРОУП  ПРОМЕКС  ОСНОВНИ СУД 

ШАБАЦ  

УГОСТИТЕЉСКА  

РАДЊА “СТАРА  

КРЧМА МОРАВАЦ”  

КЊИГОВОДСТВЕН 

А АГЕНЦИЈА  

“БУСИНЕСС СТАР”  

ДУНАВ  

ОСИГУРАЊЕ – ПЈ 

ШАБАЦ  

КЊИГ.АГЕН.  

“БУСИНЕСС СТАР”  

ПРЕДШКОЛСКА  

УСТАНОВА “НАШЕ  

ДЕТЕ”  

ПРОИЗВОДНОТРГОВИНСК

О ПРЕДУЗЕЋЕ “ЛЕОН 

ДОО”СЛЕПЧЕВИЋ  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ 

“ИНОП” ШАБАЦ  

ГРАДСКА УПРАВА 

ГРАДА ШАПЦА  
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РЕСТОРАН “ЦАР”  КАФЕ БАР “АРТ”      

 

Ванредно школовање 

 Уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, предвиђена је 

могућност ванредног образовања у нашој институцији. Распоред испитних рокова за ове  

ученике налази се у Календару значајних активности школе.      

 Као могућности ванредног школовања јављају се: 

- Преквалификација и доквалификација III и IV године 

- Специјалистичко образовање 

 Консултације за ванредне ученике одржавале су се по датим терминима који су били 

истакнути током школске године на улазним вратима школе, док су на сајту школе били 

омогућени увид у питања и изворе литературе за припрему за усмене и писмене делове 

испита.     

 

Такмичења 

 

 Такмичења у школи су планирана по календару који прописује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, али је њихова реализација спречена услед 

пандемије Ковид 19. 

 

 

 

Реализација организације радног дана и распореда часова  

 

Распоред смена 
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Школа је до 16. марта 2020. године радила у две смене. Прва смена почињала је у 

730 часова, а завршавала са радом у 1320 часова. Друга смена почињала је са радом у 1330 

часова, а завршавала са радом у 1920 часова.  

ПРВА СМЕНА II- 1 до II- 9;  IV- 1 до IV- 7 

ДРУГА СМЕНА I- 1 до I- 9; III- 1 до III- 9 

 

Током наставе на даљину, од 16.03-19.06.2020., ученици су пратили наставу и 

испуњавали своје дужности у терминима часова редовне наставе, путем мејлинг група и 

гугл учионице.       

Распоред звоњења 

 

Час I смена II смена 

1. 730 – 815 1330 – 1415 

2. 820 – 905 1420 – 1505 

3. 925 – 1010 1525 – 1610 

4. 1015 – 1100 1605 – 1700 

5. 1105 – 1150 1705 – 1750 

6. 1155 – 1235 1755– 1835 

7. 1240 – 1320 1840 – 1920 

 

 

Календар рада за школску 2019/2020. годину 

Календар значајних активности школе 

Обавезни облици образовно васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) 

остварују се у 37 петодневних наставних седмица (185 наставних дана) за сва одељења првог и 
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другог разреда трогодишњег школовања и за сва одељења првог, другог и трећег разреда 

четворогодишњег школовања односно у 34 петодневних наставних седмица (170 наставних дана) 

у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег школовања. У оквиру 

петодневних наставних седмица школа равномерно распоређује дане у седмици, тако да је сваки 

дан заступљен једнак број пута (37 односно 34 пута).  

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. Прво 

полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 

2020. године. 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у петак, 19. јуна 

2020. године. Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2020. године. Друго полугодиште 

за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања 

стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне 

праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се 

најкасније у петак, 7. августа 2020. године. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст 

има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019.године, завршава се у уторак, 7. 

јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у 

петак, 14. фебруара 2020. године. Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а 

завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године. 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике I и II 

разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 

2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 

празнује радно Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату 21. октобра 2019. године, 

Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава 

фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2019. године, 

Видовдан 28. јуна 2019. године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, 

а Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев 

кад падају у недељу. Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
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Календар Министарства просвете 

 

  

  

 

Распоред часова 

Првобитан распоред часова усвојен је на Наставничком већу 31.08.2020. године, 

али је током године модификован ради боље организације радног дана, ученика и 
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професора. Распоред је био на увиду сваки радни дан у наставничкој канцеларији, обе 

зграде школе, као и код дежурних ученика.     

  На почетку школске године усвојен је и распоред учионица и кабинета, ради што 

ефикаснијег коришћења школског простора. Током школске године израђивао се 

распоред коришћења мултимедијалне учионице и свечане сале.     

  Наставници школе су имали термине консултација са родитељима и ванредним 

ученицима.  

  Распореди ваннаставних активности: допунске, додатне, сеција, припрема за 

такмичење утврђени током месеца септембра су прилагођавани током школске године, 

после утврђивања заинтересованости ученика и организационих околоности. Распоред 

часова биће дат у виду прилога на крају овог документа.  
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             Р   А   С   П   О   Р   Е   Д     У   Ч  И   О   Н   И   Ц   А  

        2019/2020.    

            

            С Т А Р А   З  Р А Д А     

      ПРВИ СПРАТ    ДРУГИ СПРАТ    ТРЕЋИ СПРАТ 

 Језички 

кабинет 

III-2 

IV-2 

наст. 

Канц. 

 III-7 

IV-7 

III-6 

IV-6 

каби- 

нет 

 каби-

нет 

III-8 каби-

нет 

 III 9  дире-

ктор 

 III-3 

IV-3 

 
ПП 

служба 

 каби-

нет 

 III-4 

IV-4 

 III-1 

IV-1 

 коорд. 

п. наст. 

   

ПРИЗЕМЉЕ 

    

      мултимед.     

            

         Н О В А  З Г Р А Д А     

        ПРИЗЕМЉЕ               СПРАТ   

  I-9 

II-9 

 I-8 

II-8 

  I-4 

II-4 

 I-3 

II-3 

  

  кухиња  I-7 

II-7 

  I-5 

II-5 

 I-2 

II-2 

  

  наст. 

канц. 

 учионица   I-6 

II-6 

 I-1 

II-1 

  

свлачионица 

 

Реализација дежурства наставника и ученика 
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Дежурни наставници и ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа, 

а остали најкасније 5 минута пре почетка свог часа. Дежурство ученика  организовало се  

у приземљу школских зграда и на спрату на коме се налази наставничка канцеларија. 

Одељенски старешина је одређивао дежурне ученике према редоследу одељења. Ученици 

I разреда укључени су у дежурства тек половином I полугодишта са претпоставком да су 

се до тада већ адаптирали и прилагодили новој средини. Спискови дежурних ученика, 

одређеног одељења, окачени су на видна дежурна места и код директора у канцеларији. 

Дежурство траје једну наставну смену. Већина ученика своје дежурство су обављали у 

складу са прописаним дужностима, али и све чешће се поједини ученици према овој 

обавези односе неодговорно што захтева већу ангажованост и одељенских старешина и 

дежурних наставника. 

Ове школске године, наставници дежурају један или два часа недељно, у време 

када немају наставу. Распоред дежурства је истакнут у Наставничкој канцеларији. 

Дежурство наставника организовало се за сваку зграду. У згради у којој се налази управа 

школе и секретаријат, дежурао је  наставник који у то време има часове. Дежурство у 

другој смени организује се ван часова. Распоред дежурстава саставља директор, помоћник 

директора или за то задужен наставник. Дежурство се организовало за сваку смену. 

Дежурни наставник не може напуштати место дежурства. Распоред дежурстава усвојен на 

Наставнићком већу, важећи је од 19.09.2019.године.     

  Наставници школе имају термине консултација са родитељима и ванредним 

ученицима. Распоред тих термина договара се на почетку школске године, у договору са 

ученицима и родитељима. 

Пре подне После подне 

Улазак у зграду у 720 часова Улазак у зграду у 1325 часова 

I час наставе од 730 – 845 I час наставе од 1330 – 1415 

II час наставе од 820 – 905 II час наставе од 1420 – 1505 

III час наставе од 920 – 1005 III час наставе од 1520 – 1605 

IV час наставе од 1010 – 1055 IV час наставе од 1610 – 1655 
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V час наставе од 1100 – 1145 V час наставе од 1700 – 1745 

VI час наставе од 1150 – 1235 VI час наставе од 1750 – 1835  

VII час наставе од 1240 – 1320 VII час наставе од 1840 – 1920 

 

На основу решења о прерасподели радног времена наставника за школску 2019/2020.г. 

донет је распоред дежурстава: 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1 Николић Вања Којић Мирјана Савић Миленко Маринковић 

Александра 

Јовичић 

Александра 

2 Недељковић 

Александар 

Јовановић Ана Радановић Горан Рисовић Ђорђе Васиљевић 

Снежана 

3 Павловић 

Александар 

Радановић 

Горан 

Мандић Мирјана Јолдић Никола Аврамовић 

Богдан 

4 Симеуновић 

Биљана 

Бугарски 

Љиљана 

Драгићевић 

Милица 

Танасић Мирјана Кузмановић 

Тања 

5 Јекић Биљана Богуновић 

Тодоровић 

Снежана 

Петровић Влада Алимпић Татјана Радишић 

Светлана 

6 Марјановић 

Далиборка 

Маринковић 

Биљана 

Гајић Марија Павловић Никола Милошевић 

Вера 

7 Јекић Душан Игњатовић 

Јелена 

Рафаиловић 

Сандра 

Тодоровић Тамара Матић Петар 

1 Милинковић 

Бранислав 

Алексић Ана Панић Марко Цветић Лепа Енглески - 

Замена 

2 Кузмановић 

Велимир 

Мишић Иван Маринковић 

Мирјана 

Вељић Дарко Исаковић 

Ковачевић 

Тамара 

3 Петровић Милан Илић Љубинка Ђокић Перица Ивановић Ирена Марјановић 
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Далиборка 

4 Поповић 

Бранкица 

Душкуновић 

Андреа 

Којић 

Сладаковић 

Ружица 

Павловић Светлана Дражић 

Јасмина 

5 Јолдић Никола Шобић 

Момчило 

Лазаревић 

Биљана 

Вујић Игор Петровић 

Зоран 

6 Марчић Џиновић 

Љиљана 

Јосиповић 

Драгана 

Алимпић Татјана Чавић Маријана Матић 

Раденка 

7 Милошевић 

Весна 

Панић Марко Алексић Ана Анђелковић 

Милица 

Јекић Душан 

 

Распоред рада aдминистративних и других служби 

 

Директор школе Понедељак - петак 07:30-14:30  

Помоћник директора 

 

 

Понедељак, среда II смена  

Уторак, четвртак и петак I смена 

Секретаријат школе Понедељак-петак 07:30-15:30 

Библиотеке Понедељак – петак 07:30-16:30 

Психолога Понедељак 13:00-19:00, среда 09:00-15:00, 

остали дани 08:00-14:00 

Педагога Уторак и петак 13:00-19:00, остали дани 

08:00-14:00 

Координатор практичне наставе Четвртак II смена 

Остали дани I смена 

 

Распоред и време обављања задужења запослених на одржавању хигијене  
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Дамњановић Станица одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Глигоријевић Драгица одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Букорац Данка одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Гајић Софија одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Марковић Снежана одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Савић Иванка одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Буљешевић Јелена одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Радишић Сандра одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Миловановић Јасмина одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Михаиловић Живана одржавање чистоће 40 ч.нед. 

Говоруша Марица одржавање чистоће 40 нед. 

Милинковић Драгица одржавање чистоће 40 нед. 

Игњатовић Драган Домар 40 ч.нед. 

Марић Јовица Домар 40 ч.нед. 

 

Смене за помоћне раднике и домаре 

I од 630 до 1400 

II од 1300 до 2030 

 

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 

 

 

V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

Извештај о раду Школског одбора за школску 2019/2020.год. 
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Школски одбор Економске школе „Стана Милановић“ у Шапцу именован је од 

стране Скупштине града Шапца,решењем број:119-32/2018-14 на седници од 4.07.2018. 

године на мандатни период од четири године у следећем саставу:  

1. Александра Вујовић, представник локалне самоуправе; председник Школског 

одбора;  

2. Верка Михајловић, представник локалне самоуправе  

3. Бисенија Ковачевић, представник локалне самоуправе;  

4. Јасмина Кордић, представник родитеља;  

5. Далиборка Ђурић, представник родитеља;  

6. Мирјана Васић, представник родитеља;  

7. Милан Петронијевић, представник запослених; заменик председника Школског 

одбора;  

8. Биљана Лазаревић, представник запослених и  

9. Снежана Тодоровић Богуновић, представник запослених  

 

Решењем број 110-162/2019-14, Скупштина града Шапца, на седници одржаној 

18.12.2019. године, донела је решење о разрешењу једног члана Школског одбора 

Економске школе „Стана Милановић“ и именовању новог, чиме је Далиборка Ђурић 

разрешена дужности члана Школског одбора, а именована Сања Чоњагић, као 

представник родитеља. 

Током 2019/20. године, Школски одбор је одржао десет седница, од којих четири 

електронским путем, у складу с превентивним мерама услед проглашења пандемије 

вируса COVID 19 и ванредног стања.  

У раду Школског одбора у проширеном сазиву учествовали су и ученици школе, 

изабрани од стране Ученичког парламета, Лазар Гајић, ученик одељења 3-5 и Ана Ћирић, 

ученица одељења 3-1.  

У раду Школског одбора, без права одлучивања, учествовао и директор школе,   

Соња Мијатовић Јокић. У раду су учествовали, без права одлучивања, секретар школе 

Дубравка Јурешић и председник Синдикалне организације школе Милица Кијурина 

Николић. 
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Школски одбор је на својим седницама разматрао питања из своје надлежности 

утврђене Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњем 

образовању и васпитању и Статутом Школе и то:  

 

 разматрао је и усвојио Годишњи извештај о раду Школе за шк. 2018/2019. год; 

Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2018/2019; Годишњи план 

рада Школе за школску 2019/2020. год; Школски програм за наредне 4 године,  

 Именовао  је комисију за спровођење конкурса за пријем радника, донета је одлука 

о накнади за кординатора ЕсДневника у износу од 3.000,00 динара месечно 

 Усвојен је предлог за учешће у међународном пројекту „Буди инспирација“ 

 Одлучивао је о дестинацијама и програмским садржајима ученичких екскурзија у 

шк. 2019/2020. годину; о извештају са матурске ученичке екскурзије; о цени 

ванредног школовања у шк. 2019/2020 години (усаглашавање са Одлуком о 

утврђивању висине школарине за ванредне ученике Министра просвете, науке и 

технолошког развоја Р. Србије)  

  Усвојио је финансијски план Економске школе „Стана Милановић“ за 2019. 

годину; План набавки Економске школе „Стана Милановић“ за 2019. годину, 

разматраао и усвојио; Извештаје о анализи успеха и дисциплине на крају првог 

,класификационог периода, првог полугодишта и   ,другог полугодишта шк. 

2019/2020. год;  

 Усвојен је анекс Школског програма и Годишњи план рада о сардњио са 

Министарством одбране, 

 Усвојио је Завршни рачун за 2019. год. Економске школе „Стана Милановић“ 

Шабац, усвојен је ребаланс буџета за 2019 годину и предлог финансијског плана за 

2020. годину, Извештај о извршењу Плана јавних набавки за 2019. год. и 2020. 

годину; донео Одлуке о изменама и допунама Финансијског плана за 2019. год. и 

2020 годину и Плана набавки Економске школе „Стана Милановић“ за 2019/2020 

год; 

 Усвојен је Правилник  о поступку стицања и расподеле сопствених прихода 

Економске школе „Стана Милановић“ 



44 
 
 

 донео је Одлуку о обезбеђивању средстава за виши квалитет образовања за 

школску 2019/2020. год; Одлука о цени школарине за ванредне ученике за школску 

2019/2020 годину, Именована је комисија за попис имовине,  Одлуку о улажењу у 

процедуру расписивања огласа за издавање у закуп шк. простора; Одлуку о 

именовању Комисије за утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба 

са пуним или непуним радним временом (технолошких вишкова запослених) у 

Економској школи „Стана Милановић“, на предлог синкалне организације школе;  

 Донео је одлуку о именовању представника Школског одбора у стручне тимове 

школе; 

 Разматрао је и усвајио полугодишње Извештаје:  о раду директора Економске 

школе „Стана Милановић“ за школску 2019/2020. год; о раду Економске школе 

„Стана Милановић“  за школску 2019/2020. год;  

 Донета је одлука о именовању комисије за попис финансијске и нефинансијске 

имовине школе, и одлука о усвајању Годишњег извештаја о попису имовине школе 

за 2019/2020 годину. 

 Донета је одлука о плану уписа ученика за школску 2020/2021. годину,  

 Донета је сагласност за санацију бетона школског дворишта ради постављања 

бехатон плоча 

 Од општих аката дата је сагласност на  Правилник о безбедности и здрављу на раду  

Економске школе „Стана Милановић“ Донета је допуна одлуке о постављању 

аутомата у школи 

  Усвојен је први ребаланс финансиског плана за 2020. годину 

 Школски одбор је разматрао и друга текућа питања из оквира своје надлежности. 

 

Секретар школе, Јелена Глишић (замена Дубравке Јурешић) 

 

Извештај о раду директора школе за школску 2019/2020.год. 

 



45 
 
 

Програмом рада школе за школску 2019/20. годину дефинисани су послови и 

задацидиректора школе.  

Услед пандемије изазване вирусом COVID-19, од 16.03.2020.године, увођењем 

ванредног стања долази до преласка на наставу на даљину. Школски програм и план рада 

се прилагођава новонасталој ситуацији. Рад наставника и ученика одвија се од куће 

коришћењем Googl-алата а праћење рада се одвија кроз оформљене мејл групе и 

електронски дневник. 

Извештај о раду директора усаглашен је, формално и суштински, са Правилником о 

стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања (''Сл. гласник Р. 

Србије бр. 38/13) који компетенције директора дефинише као функционално интегрисана 

знања, способности, вештине и систем вредности који су основа за успешно обављање 

послова и задатака у установама образовања и васпитања. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

Развој културе учења 

 

 Заједно са својим најближим сарадницима из наставе и ваннаставе,током 

извештајног периода, трудила сам се да омогућим што боље услове за несметано одвијање 

наставе и учења у складу са образовним и другим потребама свих ученика, али и  

захтевима које образовно- васпитни рад подразумева у средњој стручној школи. Посебно 

се та сарадња интезивирала преласком на наставу на даљину од марта до краја школске 

2019/2020.године. 

Праћење рада уз поштовање смерница Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и надлежне Школске управе Ваљево обезбедило је квалитет и 

континуитет у раду. 
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У нашој школи тренутно имамо образовне профиле економске,  правне и 

угоститељске струке. Неки од тих образовних профила су  преведени у стандард док за 

неке друге и даље важи да се сам  план и програм реализује по претходном тзв. старом  

наставном плану и програму. 

У овој школској години верификовани су реформисани смерови Економски 

техничар и Правно –пословни техничар.За несметано одвијање процеса рада неопходна је 

велика енергија, флексибилност и стручно знање да би се осмислила и организовала 

реализација свих наставних и ваннаставних активности у складу са важећим прописима 

како би се квалитет наставе подигао  на виши ниво., посебно у отежаним условима 

наставе на дањину. 

 Неопходност континуираног стручног усавршавања одвија се кроз одређен број 

семинара, стручних скупова, конференцију али и свакодневно праћење стручне 

литературе.Учествовала у поступку самовредновања „ SELFIE 2018-2019, session 3“ у 

оквиру Селфи инструмената. 02.06.2019.године. Поред тога у периоду од  15-16.10. 

2019.године била учесник у Врњачкој бањи на семинару „Актуелности у образовном 

систему Републике Србије 2 “,затим узела учешће на конференцији у организацији 

аустријског Културконтакта у Београду од 25. до 26.10 .2019.године са темом „ 

Јачање компетенција директора за ефикасно управљање квалитетом у средњим 

стручним школама /техничким школама“.Знања и искуства  стечена тим путем пренела 

сам у своју школу а део и уградила у свакодневни живот Школе. 

Почетком марта организован је семинар за будуће лиценциране директоре у 

Тршићу, али је због околности ванредних услова пандемије тај семинар настављен у 

организацији ЗОУВ-а и у току је. 

У организацији посла а у складу са потребама и смерницама за дигитализацију 

Србије, трудим се да сви запослени, ученици као и њихови родитељи/законски заступници 

имају једнаке могућности непосредног укључивања у све иновативне процесе  у школи. 

Савет родитеља је конституисан по правилној процедури као и Ученички парламент. 
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Школски одбор, свиТимови и стручна Већаформирана су у складу са Актима школе и 

активно учествују у њеном животу и раду. 

 

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

  Важно је, да ученици и сви чланови колектива живе и бораве у безбедном 

окружењу и здравим условима живота и рада  уз поштовање хигијенских стадарда у нашој 

школи.. За нормалан раст  и развој личности ученика, али и запослених који само на тај 

начин могу дати свој пун дипринос, трудим се да те услове и обезбедим. 

 Посебно је на сајту школе објавњен линк Завода Батут за поштовање и поступање 

услед пандемије, као и флајери и постери који су у сваком радном делу у школи посебно 

истакнути. 

 Са мерама које су прописане у борби против вируса COVID-19, ученици су 

почетком шк.г.2020/21 упознти првог дана и то на сваком часу од стране одељенског 

старешине али и од предметних наставника. 

 Једна од активности која је од изузетне важности свакако је и заштите ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.Након упутства Школске управе 

Ваљево, истакнути су на видном месту на неколико локација у школама као и спортској 

хали флајери са упутством и процердурама које се морају испоштовати у случају било 

каквог угрожавања. У том смислу ја сам  наставила уску сарадњу са Тимом за борбу 

против насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације. Са одељењским 

старешинама одржан је састанак на ову тему, а била је актуелна и на родитељским 

састанцима, нарочито законски новитет који се управо односи на дискриминаторне облике 

понашања.Свим родитељима првог разреда дат је штампани информативни материјал о 

видовима насиља и начину поступања.У склопу појачаног вршнњачког насиља на 

територији наше земље, превентивно смо са ПУ Шабац и школским полицајцем имали 
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конструктиван састанак и договорили начин деловања како би евентуали сукоб био 

предупређен. 

 

У циљу даљег унапређивања заштите ученика од свих видова насиља, злостављања 

и дискриминације,01-03.10.2019.године Београдски центар за људска права  спровео је 

пројекат „Мој град, моја права-школа људских права и владавине права и владавина права 

за младе“. Управо на том пројекту , ученици су добили информације које се тичу заштите 

људских права и дискриминацији. 11.10.2019. Професори школе, чланови Тима за 

превенцију појаве дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања присуствовали 

су трибини “Насиље у школи, чија је одговорност” у организацији Центра за стручно 

усавршавање града Шапца. 16.10.2019. У склопу сарадње са ПУ Шабац, у свечаној сали 

школе одржано је предавање “Насиље у породици и институционализована заштита”, за 

ученике првог разреда.  

Поред тога, настављена је успешна сарадња са Удружењем квадриплегичара и 

параплегичара Мачванског округа, који су за ученике четвртог разреда одржали 

предавања о безбедности у саобраћају.  

 

Посебна упутства су прослеђена одељенским старешинам за поступање у случају 

кршења безбедности, и одређено је лице које ће водити рачуна о спровођењу свих мера 

заштите. У склопу подизања свести оформљен је Тим за безбедност и здравље на раду 

који ће спроводити и пратити спровођење свих мера заштите. 

 

  

Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

Квалитет наставног процеса основ је за квалитет рада Школе у целини. 
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Почетком школскегодине урађен је детаљан распоред часова редовне наставе, 

часова вежби, блок наставе, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности. 

Распоред часова је разматран од стране стручних служби, Педагошког колегијума и  

Наставничког већа. Распоред часова почетком октобра прилагођен је просторним 

капацитетима школе.На Школскомодборуусвојен је и детаљан План стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника као и план одржавања угледних и 

огледних часова као вид унапређења наставе, међусобне сарадње свих чланова колектива 

и самоевалуације и евалуације рада наставника и стручних сарадника. 

26.10.2019. У информатичком кабинету школе одржана је Обука у циљу повећања 

нивоа дигиталних компетенција наставника за савремену наставу којој је присуствовало 

10 професора школе. 

Због увођења ванредног стања у ванредне ситуације и преласком  наставе на наставу 

на даљину наша школа је на недељном нивоу слала план рада са наставним јединицама 

ШУ Ваљево. Праћење целог процеса било је у надлежности ПП службе која је у том 

временском периоду заиста одиграла значајну ако не и кључну улогу. 

Са свим променама упознали смо ШО и СР као Педагошки колегијум. 

Трудила сам се да обезбедим потребне материјалне основе за примену савремених 

техника и технологија у образовно-васпитном процесу како би се настава одвијала на 

савремен начин и да благовремено о могућностима стручног усавршавања обавестим све 

запослене. 

С обзиром на новонасталу ситуацију, преласком  на наставу на даљину од месеца 

марта посебно се истакао рад школског педагога у усмеравању и помоћи да се кориговане 

наставне јединице имплементирају у наставу као и да се прошире међупредметне 

компетенције и сарадња професора како на нивоу актива, тако и међу њима.  

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 
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 Бавила сам се, усарадњи са одељењским старешинама и представницима ПП-

службе свим ученицима који, због своје особености, захтевају индивидуализован приступ, 

било да се ради о надареним ученицима или ученицима из осетљивих друштвених група. 

Тим поводом организовано је неколико ванредних већа, где су чланови Тима за 

инклузивно образовање и додатну подршку имали прилике да прикупе неопходне 

информације за пружање помоћи ученицима и наставницима у обављању што 

квалитетнијег образовно-васпитног процеса. 

 У току ове школске године ми смо имали четири ученика по ИОП-у који су 

посебним програмима нарочито у настави на даљину праћени ид стране школског 

психолога, педагога и предметних професора. Ту посебно морам похвалити сарадњу са 

родитељима. 

 

 Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

 Ученицима је као и претходних година понуђен велики број ваннаставних 

активности и секција у којима радо узимају учешће. Као продукт рада неких од секција, до 

краја првог полугодишта реализовали смо више представа, тематских вечери, 

хуманитарних утакмица, изложби кроз које су обележени неки од светских датума и 

дешавања.  

 Сваки успех наших ученика и запослених се бележи и промовишу њихова 

постигнућа и кроз стручне органе школе и орган управљања али и кроз промоцију у 

медијима, промоцију путем паноа у школским ходницима, које красе фотографије 

најуспешнији ученика из претходних генерација. Знам да то на новоуписане ученике 

веома подстицајно утиче, јер недвосмислено поручује да ни један њихов успех неће остати 

незапажен и незабележен. Кроз анализу успеха и индивидуални рад са одељењским 

старешинама праћена су постигнућа ученика Школе. 
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22 – 27.06.2019. Ученице четвртог разреда узеле учешће у програму летње новинарске 

школе 2019.године, у Бањи Ковиљачи. Ток приликом поред вештина медијског 

извештавања имале су прилику да се сусретну са обављањем праксе у локалним медијима. 

  

25.09.2019. Ученици одељења 1-5 са својим разредним старешинеом проф. Даниелом 

Б. Дамњановић присуствовали су у Анексу библиотеке шабачке представљању романа 

“Родитељи” Ђорђа Д. Сибиновића. 

 

29.10.2019. Удружење “Светлост” одржало је двосатну радионицу у склопу 

омладинске конференције која је део пројекта “Видемократија” – кроз који су млади 

могли да анализирају проблеме са којима се у локалној заједници сусрећу – а све у циљу 

унапређивања локалне омладинске политике. 

 

 

04-09.11.2019. 10 ученика школе и два професора гостовали су у Илијашу, СЦ “Неџад 

Ибришимовић” у склопу прекограничне сарадње и остварења пројекта “А гдје ће млади”. 

Циљ овог пројекта управо је био јачање утицаја грађанског друштва и доприноса 

позитивним променама где су млади главни актери. Охрабривање младих за јавно 

заговарање, промовисање сарање међу младима који долазе из различитих етничких 

средина и њихово заједничко трагање за проблемима и њиховим решењима такође су 

били главни задаци који су остварени кроз овај пројекат. 

 

15.11.2019. ПМИ дан – Национални дан малих и средњих предузећа, у који су били 

укључени ђаци наше школе, и при чему сва средња и већа предузећа тог дана отварају 

врата зарад стицања непосредног исуства у привредним амбијентима компанија. 18 
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ученика школе је било у посети ДДОР Осигурању у Шапцу, а 30 ђака је имало прилике да 

упозна функционисање фирме Прогети из Владимираца и Пасубио из Мишара. 

 

С обзиром на ванредно стање и околностим наставе на даљину, секције су биле 

обустављене али су виртуелна такмичења настављена. Наша школа освојила је прво место 

на такмичењу које организује Београдска банкарска академија, као и ученик који је на 

квизу Европски квиз новца представљао нашу земљу. 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Планирање рада установе 

 

Одмах по завршетку претходне наставне године, уписа ученика у први разред, 

доделе диплома и промовисања најуспешнијих матураната генерације 2018/2019.године,а 

паралелно са израдом свих годишњих извештаја и плана за школску 2019/2020. годину, 

учествовала сам у изради Развојног плана школе за период од наредне четири 

године.Према наставним плановима и програмима свих образовних профила који се 

школују у наредној школској години у сарадњи са Педагошким колегијумом којем 

преседавам и председницима свих стручних већа утврђена је потреба за наставним кадром 

што даље имплицира спровођењем законске процедуре утврђивања технолошких вишкова 

школе као и потребе за новим наставним кадром. 

Мој следећи задатак, као руководиоца школе, биојесарадња са Активом директора и 

Школском управом Ваљево где сам присуствовала састанаку пре почетка школске 

године.Припремљени и детаљно анализирани планови су достављени на разматрање и 

образложени на седницама Наставничког већа и Савета родитеља школе и усвојени на 

седници Школског одбора 26.11.2019.године када је у Годишњи програм рада школе унет 
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Анекс по коме се верификује измена ступања на функцију помоћника директора Весне 

Алексић са 50% норме.На истој седници је поднет и предлог плана уписа за 

2019/2020.школску годину. 

 

Организација установе 

 

 Планом рада школе у школској 2019/2020. Годинипостављена је основа за рад свих 

тимова и актива који постоје у школи и у које су се запослени пријављивали према 

личним афинитетима или су задужени од стране директора за рад у конкретном тиму 

према својој стручности и компетентности. Посебно смо поносни и морамо истаћи да смо 

имали 19.11.2019. Свечано отварање кабинета / електронско језичке лабораторије , 

донације добијене на конкурсу Еуробанк и МПНТР-а. 

Са координаторима тимова имам периодичне састанке како би била упућена у 

реализацију активности предвиђених Годишњим планом рада школе, али и како би 

помогла у квалитетнијој и успешнијој реализацији истих. 

 Координатор сам Стручног актива за израду и развој школског програма, и у 

сарадњи са члановима Педагошког колегијума активно смо радили на припреми новог 

Школског програма. 

Контрола рада установе 

 

 У систему извештавања обухваћени су готово сви запослени Школе. Као директор, 

координирам поступак извештавања, поштовање рокова за припрему извештаја и пратим 

реализацију планираног како организационих делова, тимова тако и послова и радних 

задатака појединачног запосленог. 

Сви извештаји, обједињени у Извештају о раду школе годину прошли су разматрање 

на седницама Наставничког већа и Савета родитеља, и усвојени на седници Школског 
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одбора.Детаљна анализа извештаја доприноси могућности утврђивања наших предности и 

недостатака како бих могла планирати и предузимати корективне мере у наредном 

периоду. 

На сваком од класификационих периода одржаване су седнице Одељењских већа 

којима сам руководила и на тај начин прикупљала релевантне информације о успеху, 

дисциплини и посебности сваког од одељења школе. 

Посебна погодност је Електронски дневник и извештаји који том приликом могу да 

се добију на основу пресека стања по класификационим периодима. 

Од почетка школске године одржано је девет седница Наставничког већа на којима 

је дискутовано о припрема за рад у новој школској години, формирање одељења, подела 

задужења наставницима, подела предмета, усвајање календара за следећу школску годину. 

Усвојена су сва релевантна документа за рад школе, разматран план стручног 

усавршавања запослених, анализирани успех и дисциплина ученика на класификационим 

периодима, предочен извештај о реализованим екскурзијама и веће је редовно 

обавештавано о релевантним информацијама везаним за унапређење квалитета и 

организације рада школе, додељивана ангажовања и расподељивана задужења у односу на 

дату динамику школског живота.   

 

Управљање информационим системом установе 

 

 

Као директор, имам законску обавезу да обезбедим ефикасно управљање 

информацијама у сарадњи са школском управом и локалном самоуправом. 

У том циљу настојала сам да сви запослени буду правовремено и тачно 

информисани о свим важним питањима живота и рада школе и интерним информисањем 

путем огласне табле, затим преко школског часописа, званичног сајта  и фејсбук странице 
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школе као и правовременим седницама стручних и органа управљања школе са актуелним 

темама. 

Као одговорна за ажуран и правилан унос података у Информациони систем у 

образовању ''Доситеј'', кроз читав извештајни период, свакодневно сарађујем са лицима 

задуженим за непосредан унос података, обезбеђујем им техничку подршку и стручне 

информације, контролишем начин уноса података и поштовања задатих рокова. 

 

Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

С обзиром да сам обавезна да развијам и реализујем систем осигурања квалитета 

рада школе, настојала сам да примењујем савремене методе управљања квалитетом и да у 

складу са истим распоређујем задатке запосленима у процесу управљања квалитетом и 

старам се да их они спроводе, нарочито у сарадњи са Тимом за самовредновање рада 

школе и Стручним активом за развојно планирање. Као члан Тима за развој и 

унапређивање рада установе, са својим сарадницима периодично разматрамо услове за 

стални напредак наше установе. 

Тим за самовредновања рада школе образује директор школе, а на предлог 

Наставничког већа из свог састава. У самовредновању учествују стручни органи, Савет 

родитеља, ученички парламент, директор и орган управљања установе. 

 Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а 

сваке четврте или пете године - у целини, како је и обављено током претходне школске 

године. У сарадњи са овим Тимом и  Активом за развојно планирање усклађујем 

активности у циљу обезбеђивања квалитета рада школе.  

У циљу обезбеђивања праћења квалитета образовања, пратимо и анализирамо 

успешност ученика на завршним, односно матурским испитима као и анализу успешности 

наших бивших ученика на пријемном и при упису на жељене школе и факултете. 
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Извештаји факултета нам помажу у томе да на основу њих посебно обратимо пажњу на 

предмете и области где су резултати вредновани. 

Да би се наставио континуитет у образовању потребна је и повратна информација са 

факултета које су уписали бивши ученици наше школе. Наиме, да би обезбедили и 

унапредили квалитет рада школе традиционално организујемо већ пету годину за редом : 

13.12.2019. Сајам образовања - Наша школа и Тим за каријерно вођење и 

саветовање, услед квалитетне и дугог низа година оствариване сарадње са факултетима и 

високошколским установама годинама уназад окупља све високошколске институције, у 

циљу директног информисања ученика о програмима, пријемном испиту и току студија 

сваког од факултета , који за циљ има да потврди или потпомогне у доношењу конкретне 

одлуке о наставку и правцу даљег школовања наших ђака. Сајму су се у и ове школске 

године одазвала 22 факултета и високошколске установе и Сајам је одржан у спортској 

хали наше школе. 

18.12.2019. За заинтересоване ученике завршних разреда одржана је презентација 

Београдске банкарске академије са којом школа има вишегодишњу сарадњу, а уједно су и 

започете припреме за оформљавање тимова за учешће на такмичењу ове академоје у 

изради бизнис плана. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са својом политиком 

је омогућило да наставно особље као и руководство прође „Обуку наставе орјентисане ка 

исходима“ предвиђеног за средње школе, у циљу подизања квалитета рада и наставе у 

целини. 

Сходно томе су урађени и нови обрасци за глобалне и оперативне планове рада. 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Планирање, селекција и пријем запослених 
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У циљу стручне покривености наставе, са координатором за практичну наставу 

обавила сам све потребне договоре и на основу њих потписала уговоре о извођењу наставе 

и менторству у више еминентних предузећа и установа у нашем граду. 

Што се тиче осталог наставног кадра, запослени у нашој школи су одговарајуће стручне 

спремности и то према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", 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 и 9/2013) као и његовим допунама 

из 2017/2018.године везаних за подручја рада наше школе.  

 

За радна места за која је потребно обезбедити замену запосленог дуже од 60 дана(за 

место помоћника директора), успешно је расписан,а по обављеној процедури и окончан 

конкурсни поступак запријем у радни однос у складу са Законом. 

Сви запослени су уредно обавештени и упућени су на сарадњу са председником 

свог Стручног већа, представницима ПП-службе школе а све у складу са новим оквирима 

вредновања рада Установе. 

Посебна пажња била је посвећена колегама-приправницима у настави, и 

предузимане су различите мере за праћење њиховог рада и адаптације у школској 

средини.Поред тога обављала сам педагошко- инструктивни рад са колегама који су 

спремали стручни испит за лиценцу.  

 

 На основу дописа и одлуке Министарства просвете науке и технолошког развоја, 

укључили смо се у прикупљање података о упражњеним радним местима у школи а по 

добијању сагласности за нова запошљавања, расписивани су конкурса на неодређено 

време, обављени сви законски кораци од стране формиране комисије за пријем радника на 

неодређено време, а за одређене циљне групе запослених на одређено време. 
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Професионални развој запослених 

 

Као директор школе сам дужна да обезбедим што боље услове и подстичем 

професионални развој запослених. 

Почетком школске 2019/2020. године наставницима је понуђена могућност избора 

између више семинара у циљу професионалног развоја и стручног усавршавања, што 

значи да су благовремено обавештавани путем мејла или огласне табле, као и појединачно 

у зависности од области које су понуђене. 

Сви планирани акредитовани семинари, за које је исказано интересовање, су ушли 

у План стручног усавршавања и као такви су усвојени од стране Школског одбора и 

саставни су део Годишњег плана рада школе за ову школску годину. Трудим се, да и 

поред тога, а према финансијским могућностима школе, уколико се појаве занимљиви и 

актуелни семинари, изађем у сусрет и обезбедим услове да се запослени усавршавају и 

преко оног што је планирано годишњим планом стручног усавршавања. 

Представници Стручног већа економиста присуствовали су једнодневном 

семинару на Економском факултету у Београду 23.11.2019.године. на тему савремени 

наставник. 

У склопу државног пројекта „Настава орјентисана ка исходима, скоро 90% 

наставника је завршило обуку, то се односи на општеобразовне али и стручне предмете.  

Контактирала сам Заједницу Економских школа да у план „Обуке наставе 

орјентисане ка исходима“ укључе и паставнике из области Угоститељства, који ту обуку 

нису похађали. 
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Унапређивање међуљудских односа 

 

Циљ ми је да даље развијам позитивну и подржавајућу радну атмосферу, коју 

карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу. Сматрам да својим личним 

ставоми односом према радним задацима, запосленима, ученицима и родитељима и нашој 

школи дајем пример колегама и негујем пре свега тимски рад и професионалну сарадњу. 

Сматрам да су међуљудски односи у нашој школи на завидном нивоу, али да их свакако 

можемо подићи и на виши ниво којем тежим. 

Као део примера урађен је у складу са епидемиолошком ситуацијом план 

консултација са терминима за наставно, ненаставно особље и странке Управе, и стручних 

служби у школи. 

 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

Ради општег увида у наставу посећени су часови наставника. Сваки од посећених 

часова посебно су анализирани од стране директора, педагога, психолога и предметног 

наставника. У извештајном периоду присуствовала сам на пет угледних часова и тада 

остварила педагошко-инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са 

планом рада школе. Укупно је посећено 15 часова редовне наставе, од тога 4 наставника 

приправника, 7 општеобразовних и 8 стручних предмета.  

Вредновање резултата рада је могуће на различите начине. У ситуацији ограничених 

могућности да се посебно награде запослени за постигнуте резултате рада кроз Правилник 

о стицању и расподели сопствених средстава Школе, трудим се да запазим сваки квалитет 

и успех и да  такав квалитет препознам, вреднујем на адекватан начин, али и да 

мотивишем и остале колеге да остварују резултате и освајају награде. 
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РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Сарадња са родитељима/старатељима 

 

У току извештајног периода, континуирано и готово свакодневно сам сарађивала са 

родитељима/старатељима ученика школе, решавајући њихове молбе, потребе или 

пружајући правовремене информације у складу са Законом. 

 

Савет родитеља наше Школе, по Пословнику о раду Савета родитеља има 

једногодишњи мандат.Одељењске старешине на првом родитељском састанку, који су за 

сва одељења школе одржанидо15.09.2019.године, изабрали су представника за свако од 

одељења. 

 Током првог и другог полугодишта ове школске године одржане су три  седнице 

Савета родитеља., а четврта је била он-лајн због епидемиолошке ситуације.Седницама 

Савета родитеља без изузетка присуствујем и обезбеђујем да редовно и правовремено  

родитељи/старатељи буду обавештени о свим аспектима рада и живота школе, 

резултатима и напредовању њихове деце. Верификовани су чланови, изабран председник 

за ову школску годину, психолог и педагог школе саопштавали су анализу владања, 

успеха и изостанака ученика, постигнутих на класификационим периодима. Родитељи су 

били упознати са подацима везаним за реализацију уписа у први разред, кроз навођење 

броја уписаних одељења, броја потребних бодова за упис, као и смерова у школи. 

 Директор је упознао родитеље и са ставкама које се односе на коришћење 

средстава прикупљених уплатом новца намењеног за виши квалитет образовања, Савету 

су поднети извештаји реализованих екскурзија, изабрани су представници школе из реда 

Савета за учешће у раду Општинског савета родитеља. 

 



61 
 
 

 По потреби сам водила дисциплинске поступке ученика предложених за 

кажњавање Укором директора и Наставничкког већа због учесталог чињења лакших и 

тежих повреда ученичких обавеза и повреда забране и том приликом у сарадњи са ПП 

службом, разредним старешинама и родитељима ученика дискутовала и налазила решења 

за кориговање понашања ученика. 

 

Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

 

У извештајном периоду Школски одбор наше школе је одржао три седница, и две 

он лајн услед епидемиолошке ситуације на којима су освајане измене у раду и нови 

Правиници као и мере заштите у Установи. 

На свим седницама присуствујем, учествујем у припреми дневног реда, материјала 

за седницу и известилац сам по бројним тачкама. Трудим се да омогућим органу 

управљања да у складу са законом врши послове из своје надлежности.  

Поред усвајања документације бавили смо се материјално-техничким питањима, 

анализом и унапређењем образовно-васпитног рада, финансијским пословањем школе. У 

децембру је извршен попис имовине школе и новчаних средстава од стране именованих 

пописних комисија, извештај о обављеном попису усвојен је на последњој седници 

Школског одбора. 

У раду Школског одбора по ступању на снагу новог Закона о основама система 

образовања и васпитања дошло је до неких измена које су производ примене овог закона. 

У току је и припрема интерних правних аката како би се у законском року усагласили са 

новим просветним законима. 

 Моја сарадња са репрезентативним синдикатому Школи је на завидном нивоу. У 

сваком погледу омогућавам да функционише у складу са Посебним колективним 
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уговором и законом. За сваку седницу Школског одбора писаним путем се, благовремено, 

позива председник синдиката и доставља му се комплетан материјал за седницу.  

Такође, због расписивања конкурса за пријем у радни однос на неодређено време  

репрезентативни синдикат ће на основу чл.5. став 7 Посебног колективног уговора ( Сл. 

Гласник РС, бр 21/15) дати потребно мишљење установи о испуњености услова за пријем 

у радни однос. 

У току године на неодређено време примљено је пет запослених, у складу са 

Законом и по фазама. 

 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

 

У читавом извештајном периоду остваривала сам конструктивну сарадњу са 

органима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, 

финансијских и других потреба школе. 

У овом извештајном периоду нарочито истичем сарадњу са Школском управом 

Ваљево и Министарством просвете науке и технолошког развоја и одсеком друштвених 

делатности на територији града Шапца. 

Сарадња са широм заједницом 

 

Као директор школе трудим се да промовишемнашу школуна најбољи начин. У вези 

са тим, посебно истичем чланство у Заједнициекономских школа Србије. 

Као руководилац, стварам услове и подржавам учешће колега и ученика у 

различитим манифестацијама и скуповима у установама у граду (Музеј, Библиотека, 

Архив, Културни центар, Канцеларија за младе, Спортски савез Шапца, Центар за 

социјални рад) које су тематски блиске нашем подручју рада и корисни за ученике. 
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Сардња већ традиционална са Хуманим срцем и новогодишњи пакетићи за децу са 

сметњама у развоју. Такође подржавам и одлазак наших ученика на Регионални пројекат 

„Симулација Међународног кривичног суда„ у Сарајеву. Учешће и освајање друге награде 

на Светионику знања који спроводи Организација српских студената у иностранству, а 

финансира Министарство омладине и спорта.Подржавам и посете еминентним установама 

у нашој земљи као што су Привредна комора Србије. 

 

 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

Управљање финансијским ресурсима 

 

У сарадњи са шефом рачуноводства, радила сам на изради Финансијских планова и 

извештаја и надзирала примену буџета школе у складу са расположивим и планираним 

ресурсима, планирала финансијске трокове, приходе и расходе, приливе и одливе 

финансијских средстава. 

На захтев локалне самоуправе као и Министарства просвете науке и технолошког 

развоја у сарадњи са финасијском службом и Педагошким колегијумом смо донели 

предлог плана за 2021,2022, и 2023.г. 

У сарадњи са шефом рачуноводства и секретаром школе радила сам на планирању и 

реализацији јавних набавки и набавки на које се закон не примењује. 

 Због инвестиционих радова на Партерном уређењу дворишта по старом закону је 

расписана Јавна набавка за набавку и уградњу бехатон плоча, која је успешно спроведена. 
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Одлучено је на Савету родитеља а на наш предлог да се од средстава донације кроз 

Виши квалитет образовања половина усмери на куповину мобилијара за школско 

двориште у циљу лепшег и безбеднијег боравка деце у школи. 

 

Управљање материјалним ресурсима 

 

Планирала сам, у сарадњи са Председницима стручних већа и њиховим исказаним 

потребама, развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих ресурса. 

           Предузимала сам мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних 

ресурса школе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано, као и одлучивала 

о распоређивању материјалних ресурса на начин који обезбеђује оптимално извођење 

образовно-васпитног процеса. 

Управљање административним процесима 

 

Свакодневно, у сарадњи са секретаром школе, управљам административним 

пословима и документацијом, обезбеђујем покривеност рада школе потребном 

документацијом и процедурама и старам се о поштовању и примени законских прописа у 

вођењу прописане документације. 

 

           Такође се трудим да обезбедим ажурност и тачност административне 

документације и њено систематично архивирање, у складу са законом, у том циљу 

планирано је да по окончању грађевинских радова, Школа добије архивску просторију 

која ће испуњавати све законом предвиђене стандарде. 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  

 

У извештајном периоду сам континуирано пратила измене релевантних закона и 

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

Како је ово био период велике законодавне активности, моја је обавеза била да 

испратим све законске новине како у погледу ваннаставних активности у сарадњи са 

секретаром школе тако и у настави и односима са родитељима/старатељима и ученицима.  

Израда општих аката и документације установе 

 

У погледу израде општих аката и документације, у сарадњи са секретаром школе 

започете су активности на припреми усаглашавања свих општих аката и документације са 

изменама Закона основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Р. Србије бр. 

88/2017.) Закона о средњем образовању и васпитању,  Закона о дуалном образовању (Сл. 

гласник Р. Србије бр. 101/2017.) 

 Од општих акта Школе припремљена је измена и усаглашавање Правилнка о 

стицању и расподели сопствених средстава због потреба усвајања Финансијског плана 

школе за 2019.годинуи обезбеђена је његова доступност онима којима су намењени и 

другим заинтересованим лицима, у складу са законом, путем истицања на огласну таблу 

Школе и оглашавањем на званичном сајту Школе. 

 

Примена општих аката и документације установе 

 

У току свог рада, непрекидно се трудим да обезбедим законитост у раду и 

поштовање и примену прописа, општих аката и одлуке у свим сегментима живота Школе. 
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У току извештајногпериода у школи смо имали једну посету буџетске инспекције у 

редовном надзору свих основних и средњих школа Шапца у вези са правилним 

коришћењем буџетских средстава као и његовим распоређивањем у складу са законом и 

једну посету просветне инспекције. 

Са задовољством истичем да нисмо имали ни једну наложену меру од стране 

просветне инспекције а да се препорука коју је дала буџетска инспекција у вези са 

начином вршења пописа и инвентарних бројева односи на неопходност набавке новог 

софтверског програма. 

Због ванредне ситуације настале услед пандемије корона вирусом сва Упутства и 

препоруке су прослеђени свим запосленим у установи и одређена су правила понашања и 

поступања. 

Соња Мијатовић Јокић, директор школе 

 

Извештај о раду помоћника директора за школску 2019/2020.годину 

 

Помоћник директора обавља послове из надлежности директора школе, за свој рад 

одговара директору школе. Током школске 2019/20. године, реализовала сам следеће 

активности:  

  

Програмски садржаји  Време 

реализације  

Реал 

изац 

ија  

     ПРОГРАМИРАЊЕ    

Обрада података за школски сајт Током године + 

Школски администратор – лиценце за Microsoft Office Током године + 

Набавка и стављање у рад таблета за ефикаснију употребу 

електронског дневника 

Јануар, фебруар + 

План уписа ученика за наредну школску годину Мај  + 
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Утврђивање структуре годишњег програма школе  

 

Јун  + 

Израда одређених сегмената ГПР школе  Август  + 

Програм и план рада помоћника директора  Август  +  

Програм стручног усавршавања наставника Август + 

Извештај о раду школе – одређени сегменти Током године + 

 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ    

Организација уписа и квалификациони испити  Јун, Август  +  

Организација испита (поправни, матурски, завршни)  Јун, Август  +  

Организовање поделе предмета и других активности Јул +  

Припрема података за израду распореда часова Август +  

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД    

Педагошко – инструктивни рад са наставницима  Током године  +  

Увид у планове рада и припреме наставе  Током године  +  

Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности  Током године  +  

Анализа посећених часова  Током године  +  

Индивидуални и групни рад са наставницима  Током године  +  

Сарадња са ученицима, групама ученика и одељењским заједницама  Током године  +  

Сарадња са родитељима ученика  Током године  +  

Рад у стручним органима, активима и већима  Током године  +  

Инструкције и контрола педагошке документације – дневник рада, 

ваннаставних активности  

Током године  +  

АНАЛИТИЧКИ РАД    

Анализа остваривања годишњег плана и програма  Класиф. период  +  

Анализа и извештај о раду школе  Јануар, јун  +  

Израда различитих извештаја за потребе школе  Током године  +  
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ    

Наставничко веће  Током године  +  

Одељењска већа  Током године  +  

Стручни активи  Током године  +  

Педагошки колегијум  Током године  +  

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ    

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА    

Израда документације за праћење реализације програма рада школе    Током године  

+  

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА    

Праћење организације и реализације практичне и блок наставе  Током године  +  

Праћење кретања успеха ученика  Током године  +  

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА    

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ    

Праћење стручног усавршавања наставника  Током године  +  

Организовање стручног усавршавања  Током године  +  

Лично стручно усавршавање  Током године  +  

  

  

Извештај помоћника директора по месецима  

  

СТАЛНИ ПОСЛОВИ У ТОКУ СВАКОГ МЕСЕЦА  

- Увид у дневну организацију рада школе  

- Педагошко – инструктивни рад са наставницима  

- Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и 

организација   

- Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама  

- Сарадња са родитељима  

- Рад у стручним органима  
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- Сарадња са стручним институцијама (Економски факултет у Београду и Новом Саду, 

НБС, ПКС и слично) и друштвеном средином. 

- Међународна сарадња 

- Школски администратор 

- Подаци за школски сајт  

 

-Организационе припреме за почетак школске године 

-Постављање организације рада ( смене, дежурства) 

-Организовање седнице Наставничког већа 

-Израда различитих извештаја о раду за протеклу годину 

-Сарадња са стручним већима и организовање радних састанака 

-Сарадња са ПП службом у вези планова и програма наставника 

-Сарадња са локалном заједницом у обележавању традиционалних 

туристичких манифестација: „ Чивијада и чивијашко крчкање“ 

-Припреме за ђачку екскурзију у Грчку од 27-30.09. 

 -Реализација поменуте екскурзије у Грчку( била сам вођа пута ) 

- Стручно усавршавање наставног особља 

 

  

Септембар 
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- Анализа успешности садржаја ученичких екскурзија и израда 

препорука 

- Унапређивање организације васпитно – образовног рада школе  

- План педагошко – инструктивног рада  

- Сарадња са наставницима – приправницима ( присуство на 

часовима и неопходне инструкције) 

- Службена кореспонденција са ШУ Ваљево, другим школама и 

институцијама 

-Установљење и организација рада стручних већа и тимова школе, 

- Израда адекватног профила педагошке документације  

- Организовање испита ванредних ученика  

- Сарадња са друштвеном средином и организацијама (учешће у 

организацији Обележавања Дечје недеље у нашем граду) 

Октобар  

- Праћење реализације фонда одржаних часова  

- Праћење рада стручних већа и тимова и присуство на истим 

- Рад на припремама као и на отварању језичког кабинета у донацији 

„Еуробанке“ (пријем опреме,припреме, дочек гостију, медији) 

- Анализа успеха и изостајања ученика и израда мера за њихово 

смањење 

- Сарадња са ПП службом у циљу побољшања наставе 

- Предлог мера за унапређивање васпитно – образовног рада  

- Сарадња са родитељима и родитељски састанци  

- Анализе и израда извештаја за потребе стручних органа  

- Присуство на часовима колега у сарадњи са ПП службом 

Новембар  

 

- Праћење рада ученика, успеха и анализа оцењивања и мере за 

побољшање успеха ученика, 

- Сарадња са ПП службом у циљу побољшања квалитета 

наставе (менторство младим колегама, посете часовима а анализа 

истих) 

- Учешће у организацији Сајма образовања у нашој школи  

Децембар  
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- Организација присуства наших колега економске струке 

Конференцији на Економ.факултету у Београду, 

- Учешће на конференцији“Дуално образовање“ у Београду 

23.12. 

- Организација хуманитарне акције деци са сметњама у развоју 

–подела новогодишњих пакетића 25.12. 

- Извештај о раду школе за прво полугодиште  

- Постављање организације рада у другом полугодишту  

- Контрола вођења педагошке документације у сарадњи са ПП 

службом 

- Израда потребних анализа и извештаја  

- Службена преписка са институцијама и привредним субјектима 

- Набавка и требовање материјала за одржавање хигијене, праћење 

нивоа хигијене у школи и мере за њено унапређење у сарадњи са 

директором и секретаром школе, 

- Сарадња са родитељима и текућа питања из те области 

- Помоћ у раду стручних већа и тимова школе  

- Припреме за испите ванредних ученика  

Јануар  

- Педагошко – инструктивни рад  

- Унапређивање организације дежурства у школи  

- Сарадња са ученицима, одељењским заједницама и родитељима  

- Припрема и организација такмичења ученика  

- Праћење и организација блок наставе у другом полугодишту у 

сарадњи са координатором практичне наставе 

- Сарадња са ПП службом и  праћење рада наставника уз посете 

часовима 

- Сарадња са Одељењским већима и решавање текућих ситуација 

- Праћење дежурстава професора и мере за побољшање истих 

Фебруар  
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- Анализа рада стручних органа и комисија  

- Подршка и учешће у припреми блок наставе за друго полугодиште 

- Посета часовима са ПП службом и менторство 

- Анализа успеха ученика и изостајања  

- Предлог мера за унапређивање васпитно – образовног рада  

 

Март  

Уведено ванредно 

стање због КОВИД-

19 

и школа прелази на 

наставу на даљину. 

-Рад на организацији наставе на даљину, подршка наставницима, 

организација и рад на проналажењу најбољих решења образовних 

платформи за ученике и наставнике,  

 

- Сарадња са тимовима и ПП службом 

 

-Праћење остварених резултата и решавање уочених проблема 

 

-Сарадња са друштвеном заједницом у смислу усвајања препорука 

Кризног штаба због епидемиолошке ситуације. 

 

-Oрганизовање седница ОВ на даљину и подршка наставном особљу 

у смислу реализације наставног фонда 

 

 

 

 

 

Април  

Ванредна ситуација 

због КОВИДА 19 

Настава на даљину 

- Припреме за упис ученика за наредну школску годину  

- Матурски и завршни испит (припрема, теме, консултације)  

- Формирање комисија за матурски и завршни испит  

- Сарадња са ПП службом, Стручним активима (анализа успеха на 

матурским и завршним испита) 

- Сарадња са наставницима и давање подршке и инструкција за 

оцењивање ученика у складу са упутствима и препорукама 

Министарства просвете 

- Сарадња са локалном заједницом и примена свих епидемиолошких 

Мај  

Ванредна ситуација 

Настава на даљину 

Прилагођавање 

наставе и наставних 

програма после 

ванредне ситуације 
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препорука 

- Кореспонденција и сарадња са другим валидним институцијама  од 

значаја за рад школе у ванредним околностима 

- Припреме за постепени и редуковани долазак ученика у школу и 

организација истих уз поштовање епидемиолошких упутстава 

- Примена и поступање у новим околностима ( седнице, тимови ПП 

служба) 

- Хигијенско-техничке мере, праћење долазака ученика у школу  

- Припрема за организацију матурских и завршних испита  

 

- Организација уписа и класификационих испита  

- Праћење реализације фонда сати редовне наставе и 

ваннаставних активности  

- Састанци за тимовима школе и стручним већима и ПП 

службом 

- Организација испита (разредни, поправни) 

- Учешће у организацији Свечане седнице седнице 

Наставничког већа kao и организацији матурске вечери 

- Организација активности на уређењу школе (школског 

дворишта) 

- Подршка Стручном већу економиста у оквиру прерасподеле 

часова    за наредну школску годину 

Јун   
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- Припрема и организација седница стручних органа  

- Организација поправних испита  

- Организација уписа нових ученика  

- Извештај о раду школе на крају школске године  

- Материјалне припреме за почетак школске године  

- Утврђивање организационе шеме рада школе  

- Примена епидемиолошких и хигијенско-техничких мера за почетак 

школе 

- Сарадња са релевантним институцијама о праћењу и спровођењу 

епидемиолошких мера ради спречавања опасности од КОВИД 19 

- Подела задужења наставницима у току 40 - часовне  радне недеље  

- Организациони послови за почетак школске године  

- Формирање одељења и утврђивање бројног стања ученика  

  

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна Алексић, помоћник директора 

Извештај о раду координатора практичне наставе за школску 

2019/2020.годину 

 

КООРДИНАТОР  ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ: Весна Павловић дипл.економиста 

Садржај 

Време 

реализације 

 

Сарадници у раду 

Начин праћења 

реализације 

 

СЕПТЕМБАР 
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* Припремљени су, израђени и 

прикупљени глоблни  и оперативни 

планови за практичну наставу свих 

образовних профила у школи, 

привредним друштвима и установама 

 

 Професори практичне наст. 

Кординатор практичне 

наст. 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

Глобални и 

оперативни план 

 

* Успостављена је сарадња са 

привредним друштвима, 

институцијама и установама ради 

реализације практичне наставе у 

школској 2019/2020.  
 

Сарадници из привредних 

објеката и установа 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Секретар 

Помоћник директора 

Директор 

Извештај  

* Упућени су захтеви привредним 

друштвима, институцијама и 

установама  ради обезбеђивања места 

за практичну наставу ученика 

трговинске и угоститељске струке 

 

Сарадници из привредних 

објеката и установа 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Захтев за 

обављање 

праксе 

* Припремљени и закључени  Уговори 

о остваривању практичне  наставе 

ученика трговинске, угоститељске  

струке 

 Секретар 

Директор 

Сарадници из привр. Објек. 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Уговори 

Сарадња са локалном заједницом у 

смислу сарадње у културним, 

гастрономским идр. Активностима, 

Недеља обележавања Јеврејске 

културе и Чивијада 

 Професори практичне 

наставе 

Референт против пожарне 

заштите 

Тестови 

Извештаји 
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* Утврђена су правила понашања, 

права и обавезе ученика на практичној 

настави  и упознати  учeници, који иду 

на практичну наставу, са истим. 

 Кординатор практ.наставе  

Проф. практичне наст.  

Секретар  

Помоћник директора 

Директор 

Састанак  

Извештај 

* Вођена је  евиденција уговора, 

захтева и спискова привредних  

друштава 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

 

Уговори 

Спискови 

Захтеви 

* Вршено је распоређивање ученика  у 

привредна друштва 

 

Професори практичне наст. 

Оперативни пл. 

Спискови 

ученика 

* Предметни професори и 

координатор практичне наставе 

посећивали су ученике на практичној 

настави у привредним друштвима 

 

 

Професори практичне наст. 

Кординатор практичне 

наставе  

Оперативни пл. 

Спискови учен. 

Извештај 

* Координатор се ангажовао око  

правилног извођења практичне 

наставе и отклањања узрока за њено 

нередовно извођење 
 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Помоћник директора 

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

 

Праћене су  активности културних 

манифестација са локалном 

самоуправом, Обележавање дана 

особа са аутизмом, Чивијада идр.) 
 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Помоћник директора 

Директор 

евиденција 

 

ОКТОБАР 

* Прикупљени су  оперативни планови  Кординатор практ. наст. Оперативни 
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за праксу свих образовних профила у 

школи, привредним друштвима и 

установама 

*Хуманитарна акција прављење 

медењака за болесну децу“Хуманост 

на делу“ ( 300 медењака) 

Професори практ. наст.  

Помоћник директора 

Директор 

Стручни сарадници 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

* Координатор је помагао и 

контролисао рад наставника 

задужених за практичну наставу 

ученика трговинске и угоститељске 

струке 

 

 

Кординатор практичне 

наставе 

Директор 

 

Састанак 

Извештаји 

* Прегледане су  књиге евиденције  у 

одељењима у којима се реализује 

практична и блок настава (вршена је 

анализа и корекција) 

  Извештај 

 

НОВЕМБАР 

* У организацији „Конфииндустрија 

Србије посете италијанским 

фабрикама: „Проггети“ Владимирци и 

„Пасубио“ у Мишару 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

* Извршене су  све припреме за 

обављање практичне  наставе у блоку 

ученика економске и правне струке, 

финансијских и пословних 

администратора и комерцијалиста 

 

 
Кординатор практичне 

наставе 
Састанак актива 

* Анализирани програми и планови 

рада наставника практичне наставе 

ученика економске и правне 

струке,финансијских и пословних 

 
Кординатор практ. наст. 

Проф. теоријске и практ. 

Састанак 

Извештаји  
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администратора и комерцијалиста 

 

наставе  

Стручни сарадници,  

Директор 

Планови 

*Припреме и учешће у емисији“Прела 

и сокаци“ мени: #Мафини са сиром и 

медењаци“  

Стручни сарадници,  

Помоћник директора 

Директор 

Извештаји  

Планови 

* Обилазак часовима практ.наставе   Извештај 

 

ДЕЦЕМБАР 

* Сарадња са санитарном инспекцијом 

Контрола санитарних књижица 

 

 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

Сарадња са локалном заједницом – 

присуство прослави 8 година рада ЦСУ 

у Шапцу којом смо добили захвалницу 

за досадашњу сарадњу, 

 

Кординатор практичне 

наставе,  

Директор 

Састанак  

 

* Сајам образовања у нашој школи 

*Посета ђака и професора из БИХ 

нашој школи о организација банкета и 

свечане вечере (угост.струка) 

*Присуство координатора 

прак.наставе и председника актива 

уг.струке семинару у Београду 

посвећеном дуалном образовању  

 

 

Кординатор практ. наст. 

Председник актива 

угост.струке 

 

Састанак 

Семинар 

  Кординатор практ. наст. Састанак 
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* Извршена  је крајња анализа 

одвијања практичне наставе у првом 

полугодишту 

Професори  

теоријске и практ. наст. 

Директор 

Помоћник директора 

Извештаји  

 

 Организовање свечаног 

новогодишњег пријема за Спортски 

савез града Шапца уз помоћ ученика 

угоститељске струке и њихових 

предметних професора 

 Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Помоћник директора 

План пријема 

* Израђен извештај о реализацији 

практичне и блок наставе у првом 

полугодишту 2018/2019..године и 

презентован на седници актива 

економиста  

 

 

Кординатор практичне 

наставе  

Професори практичне наст.  

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

Координатор је извршио попис 

основних средстава за2018. годину и 

саставио извештај о истом 

-Организовање прикупљања помоћи 

за угожене суграђане у објектима 

трговинских предузећа а уз помоћ 

ученика на пракси у истим у сарадњи 

са Фондом Хумано срце Шапца и 

маркетима „Гомекс“ и „Аман“ 

 

 
Комисија за попис 

основних средстава 

Припрема  

документације 

за попис 

Припрема ОС за 

попис 

Израда елаборат 

а(детаљан 

извештај о 

извршеном 

попису и стању 

ОС) 

 

ЈАНУАР 

* Прикупљени су  оперативни планови 

за праксу свих образовних профила у 

 Професори практичне наст. Оперативни 

планови за 
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школи, привредним друштвима и 

установама 

Извршена је крајња анализа одвијања 

практичне наставе у првом 

полугодишту 

Кординатор практичне 

наст. 

Директор                                              

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

практичну 

наставу у блоку 

извештај 

Организација и праћење блок наставе 

за угоститељску струку  

Професори практичне наст,  

кординатор практичне 

наставе 

Састанак актива 

* Сарадња са санитарном инспекцијом 

у вези праћења и редовне контроле 

ученика на пракси 

 

 

Кординатор практичне 

наставе,  

Директор 

Наставничко 

веће 

Извршена је координација активности 

у вези организације такмичења 

ученика економске групе предмета, 

трговаца и угоститеља 

 

Координатор, 

пом.директора, наставници 

практ. наставе 

састанак 

 

ФЕБРУАР 

* * Прикупљени су  оперативни 

планови за праксу свих образовних 

профила у школи, привредним 

друштвима и установама 

 

 

 Професори практ. наставе 

Кординатор практ. наставе  

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

* Извршене су  све припреме за 

обављање практичне  наставе у блоку 

ученика економске и правне струке, 

финансијских и пословних 

администратора и комерцијалиста 

 
Коридинатор и професори 

практичне наст. 
Састанак актива 
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Сарадња са стручним већем 

економиста у смислу бољег наступа и 

припремљености ученика за 

обављање практичне наставе  

Коридинатор и проф. 

практичне наст;  

Одељенске старешине; 

Секретар; 

Директор,  

Састанак 

Извештај 

Праћење реализације практичне 

наставе угоститељске струке и 

трговине 
 

Кординатор практ. наставе 

Стручни сарадници 

Помоћник директора 

Директор 

Посете 

објектима, 

састанци 

угост.већа 

 

МАРТ 

* Сарадња са привредним друштвима 

у смислу организовања блок наставе 

за: комерцијалисте, ПА,ФА  у другом 

полугодишту 

 

 Професори практ.наставе 

Кординатор практ. наставе  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

Због КОВИДА 19 уведено је ванредно 

стање тако да су ученици прешли на 

наставу на даљину 

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст. 

Оперативни 

план 

Организација практичне наставе на 

даљину 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 

Праћење и подршка ученицима у 

новом облику извођења наставе  
Коридинатор и професори 

практичне наст. 

Оперативни пл. 

Извештај 

 

АПРИЛ 

Настава на даљину због ВАНРЕДНОГ 

СТАЊА 

 Професори практ.наставе 

Кординатор практ. наставе  

Оперативни 

планови за 

практичну 
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Директор 

Стручни сарадници 

наставу у блоку 

 

Организовање блок наставе за четврти 

и трећи разред смер: комерцијалиста, 

ПА, ФА путем наставе на даљину 

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст. 
извештај 

Организовање блок наставе на даљину 

за смер: Туристичко-хотелијерски смер 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 

Организовање редовне практичне 

наставе за угоститељску струку и 

трговину-настава на даљину 

 
Коридинатор и професори 

практичне наст. 

Оперативни пл. 

Извештај 

 

МАЈ 

Праћење реализације практичне 

наставе у новонасталим околностима а 

по укидању ванредног стања 

Сарадња са санитарном инспекцијом 

 
Кординатор практичне 

наставе 

Извештаји 

Спискови  

Уговори 

* Праћење остваривања блок наставе 

за угоститељску струку- на даљину 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 

* Организовање завршног блока 

наставе на даљину за други разред 

:КО,ПА И ФА  као и ТХТ (завршни блок) 

 
Коридинатор и професори 

практичне наст.  

Оперативни пл. 

Извештај 

 

ЈУН 

 

 *Анализа постигнућа и уочени 

недостаци практичне наставе на 

даљину по разредима  

 
Коридинатор и професори 

практичне наст. 

Извештаји 

Спискови  

Уговори 

*Праћење упутстава и смерница од 

стране од стране Министарства и ЗЗЈ 
 

Коридинатор и професори 

практичне наст. 

Оперативни 

план 
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*Сарадња са директором и 

помоћником на пословима везаним за 

здравље ученика и запослених 

 Директор и помоћник 
Оперативни 

план 

* Извршена  је  анализа одвијања 

практичне наставе у другом 

полугодишту( настава на даљину) 

 

Кординатор практ. наст,  

професори теоријске и 

практичне наставе,  

Директор 

Помоћник директора 

Састанак 

Извештаји  

 

* Израђен  је  извештај о реализацији 

практичне наставе у текућој школској 

години 

 

 

Коридинатор и професори 

практ. наст. 

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

* Контакти са реалним привредним 

друштвима и њихова подршка 

програму практичне наставе 

 
Кординатор практ. наст,  

Привредна друштва 

Састанци у 

школи и у 

привредним др. 

ЈУЛ 

    

 

АВГУСТ 

* Извршена припрема података за 

Годишњи програм рада школе о 

организацији и реализацији 

практичне,блок наставе и 

професионалне праксе у школској 

2019/2020.години 

 

Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Извештај 

Састанак 

Годишњи план  

Школски прог. 

* Извршене све припреме за 

обављање практичне  наставе свих 

образовних профила у школи, 

привредним друштвима и установама 

 Коридинатор и професори 

практичне наст.Секретар 

Директор 

Састанак 

стручних већа 

Записници 
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* Потписивање уговора о реализацији 

практичне наставе са привредним 

друштвима 

 Професори практ.наст. 

Коридинатор практичне 

наст.Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

план 

 

Сарадња са привредним субјектима у 

смислу обезбеђивања блок наставе за: 

Па, ФА,КО   

 Професори практичне 

наставе 

Стручни сарадници 

Састанак 

стручних већа 

Записници 

* Изнет предлог од стране 

координатора о  реализацији 

практичне и блок наставе у првом 

полугодишту школске 2019/2020. за 

образовне профиле: 

трговац;;пословни администратор; 

финансијски администратор; 

пословно- правни техничар, , 

комерцијалиста, конобар, кувар, 

посластичар;  

 

Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Табеларни план 

реализације 

практичне 

наставе 

* Контактирана су  предузећа  ради 

обезбеђивања места за практичну 

наставу ученика трговинске и 

угоститељске струке  

 

Сарадници из провредних 

објеката и установа 

Усмени,  

Телефонски 

разговор  

Писана 

кореспонденција 

* Припремљени су кабинети и 

школске кухиње за обављање 

практичне наставе у школи извршена 

је набавка неопходних сировина за 

реализацију практичне наставе у 

истим, 

 Професори практ. наставе 

Кориднатор практ. наст.  

Директор 

Помоћник директора 

Извештај 

Садржај 

Време 

реализације 

 

Сарадници у раду 

Начин праћења 

реализације 
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СЕПТЕМБАР 

* Припремљени су, израђени и 

прикупљени глоблни  и 

оперативни планови за практичну 

наставу свих образовних профила 

у школи, привредним друштвима и 

установама 

 

 Професори практичне 

наст. 

Кординатор практичне 

наст. 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

Глобални и 

оперативни план 

 

* Успостављена је сарадња са 

привредним друштвима, 

институцијама и установама ради 

реализације практичне наставе у 

школској 2018/2019. години 

 

Сарадници из 

привредних објеката и 

установа 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Секретар 

Помоћник директора 

Директор 

Извештај  

* Упућени су захтеви привредним 

друштвима, институцијама и 

установама  ради обезбеђивања 

места за практичну наставу 

ученика трговинске и 

угоститељске струке 

 

Сарадници из 

привредних објеката и 

установа 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Захтев за 

обављање 

праксе 

* Припремљени и закључени  

Уговори о остваривању практичне  

наставе ученика трговинске, 

угоститељске  струке 

 Секретар 

Директор 

Сарадници из привр. 

Објек. 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Уговори 



86 
 
 

Сарадња са локалном заједницом у 

смислу сарадње у културним, 

гастрономским идр. активностима  

 Професори практичне 

наставе 

Референт против 

пожарне заштите 

Тестови 

Извештаји 

* Утврђена су правила понашања, 

права и обавезе ученика на 

практичној настави  и упознати  

учeници, који иду на практичну 

наставу, са истим. 

 Кординатор 

практ.наставе  

Проф. практичне наст.  

Секретар  

Помоћник директора 

Директор 

Састанак  

Извештај 

* Вођена је  евиденција уговора, 

захтева и спискова привредних  

друштава 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

 

Уговори 

Спискови 

Захтеви 

* Вршено је распоређивање 

ученика  у привредна друштва 

 
Професори практичне 

наст. 

Оперативни пл. 

Спискови 

ученика 

* Предметни професори и 

координатор практичне наставе 

посећивали су ученике на 

практичној настави у привредним 

друштвима 

 

 

Професори практичне 

наст. 

Кординатор практичне 

наставе  

Оперативни пл. 

Спискови учен. 

Извештај 

* Координатор се ангажовао око  

правилног извођења практичне 

наставе и отклањања узрока за 

њено нередовно извођење 
 

Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Помоћник директора 

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

 

Праћене су  активности културних 

манифестација са локалном 

самоуправом, Обележавање дана 

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  
евиденција 
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особа са аутизмом, Чивијада идр.) Помоћник директора 

Директор 

 

ОКТОБАР 

* Прикупљени су  оперативни 

планови за праксу свих образовних 

профила у школи, привредним 

друштвима и установама 

 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Помоћник директора 

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

* Координатор је помагао и 

контролисао рад наставника 

задужених за практичну наставу 

ученика трговинске и 

угоститељске струке 

 

 

Кординатор практичне 

наставе 

Директор 

 

Састанак 

Извештаји 

* Прегледане су  књиге евиденције  

у одељењима у којима се реализује 

практична и блок настава (вршена 

је анализа и корекција) 

  Извештај 

 

НОВЕМБАР 

* Прикупљени су  оперативни 

планови за праксу свих образовних 

профила у школи, привредним 

друштвима и установама 

 

 Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

* Извршене су  све припреме за 

обављање практичне  наставе у 

блоку ученика економске и правне 

 
Кординатор практичне 

наставе 
Састанак актива 
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струке, финансијских и пословних 

администратора и комерцијалиста 

 

* Анализирани програми и 

планови рада наставника 

практичне наставе ученика 

економске и правне 

струке,финансијских и пословних 

администратора и комерцијалиста 

 

 

Кординатор практ. наст. 

Проф. теоријске и практ. 

наставе  

Стручни сарадници,  

Директор 

Састанак 

Извештаји  

Планови 

* Организација доласка компаније 

„Дијамант“  школско такмичење у 

припреми колача од шаргарепе и 

демонстрација Здравка 

Гавриловића 

 

Стручни сарадници,  

Помоћник директора 

Директор 

Извештаји  

Планови 

* Прегледане су  књиге евиденције  

у одељењима у којима се реализује 

практична и блок настава (вршена 

је анализа и корекција) 

  Извештај 

 

ДЕЦЕМБАР 

* Сарадња са санитарном 

инспекцијом 

Контрола санитарних књижица 

 

 

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст.  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

Сарадња са локалном заједницом – 

присуство прослави 8 година рада 

ЦСУ у Шапцу којом смо добили 

захвалницу за досадашњу сарадњу, 

 

Кординатор практичне 

наставе,  

Директор 

Састанак актива 
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* Посета ученика и професора 

Привредној комори Србије у 

Београду, где су упознати са 

чланицама коморе, циљевима и 

приказан је филм „Караван 

предузетништва“ 

 

 

Кординатор практ. наст. 

Проф. теоријске и практ. 

наст. 

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

 

Састанак 

Извештаји  

Планови 

 

* Извршена  је крајња анализа 

одвијања практичне наставе у 

првом полугодишту 
 

Кординатор практ. наст. 

Професори  

теоријске и практ. наст. 

Директор 

Помоћник директора 

Састанак 

Извештаји  

 

 Организовање свечаног 

новогодишњег пријема за 

Спортски савез града Шапца уз 

помоћ ученика угоститељске 

струке и њихових предметних 

професора 

 Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Помоћник директора 

План пријема 

* Израђен извештај о реализацији 

практичне и блок наставе у првом 

полугодишту 2018/2019..године и 

презентован на седници актива 

економиста  

 

 

Кординатор практичне 

наставе  

Професори практичне 

наст.  

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

Координатор је извршио попис 

основних средстава за 2019. 

годину и саставио извештај о 

истом 

 
Комисија за попис 

основних средстава 

Припрема  

документације 

за попис 

Припрема ОС за 
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-Организовање прикупљања 

помоћи за угожене суграђане у 

објектима трговинских предузећа а 

уз помоћ ученика на пракси у 

истим у сарадњи са Фондом 

Хумано срце Шапца и маркетима 

„Гомекс“ и „Аман“ 

 

попис 

Израда елаборат 

а(детаљан 

извештај о 

извршеном 

попису и стању 

ОС) 

 

ЈАНУАР 

* Прикупљени су  оперативни 

планови за праксу свих образовних 

профила у школи, привредним 

друштвима и установама 

Извршена је крајња анализа 

одвијања практичне наставе у 

првом полугодишту 

 Професори практичне 

наст. 

Кординатор практичне 

наст. 

Директор                                              

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

извештај 

Организација и праћење блок 

наставе за угоститељску струку 
 

Професори практичне 

наст,  

кординатор практичне 

наставе 

Састанак актива 

* Сарадња са санитарном 

инспекцијом у вези праћења и 

редовне контроле ученика на 

пракси 

 

 

Кординатор практичне 

наставе,  

Директор 

Наставничко 

веће 

Извршена је координација 

активности у вези организације 

такмичења ученика економске 

групе предмета, трговаца и 

 

Координатор, 

пом.директора, 

наставници практ. 

наставе 

састанак 
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угоститеља 

 

ФЕБРУАР 

* * Прикупљени су  оперативни 

планови за праксу свих образовних 

профила у школи, привредним 

друштвима и установама 

 

 

 Професори практ. 

наставе 

Кординатор практ. 

наставе  

Директор 

Помоћник директора 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

* Извршене су  све припреме за 

обављање практичне  наставе у 

блоку ученика економске и правне 

струке, финансијских и пословних 

администратора и комерцијалиста 

 

Коридинатор и 

професори практичне 

наст. 

Састанак актива 

Сарадња са стручним већем 

економиста у смислу бољег 

наступа и припремљености 

ученика за обављање практичне 

наставе 

 

Коридинатор и проф. 

практичне наст;  

Одељенске старешине; 

Секретар; 

Директор,  

Састанак 

Извештај 

Праћење реализације практичне 

наставе угоститељске струке и 

трговине 

 

Кординатор практ. 

наставе 

Стручни сарадници 

Помоћник директора 

Директор 

Посете 

објектима, 

састанци 

угост.већа 

 

МАРТ 
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* Сарадња са привредним 

друштвима у смислу организовања 

блок наставе за: комерцијалисте, 

ПА,ФА  у другом полугодишту 

 

 Професори 

практ.наставе 

Кординатор практ. 

наставе  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

Конкурс РТС-а победа наших 

ученика у припремању 

економичног доручка“Мафини са 

сиром“  

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст. 
извештај 

* Распоређени су  ученици у 

привредна друштва 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 

* Ученици посећени на практичној 

настави у привредним друштвима  

Коридинатор и 

професори практичне 

наст. 

Оперативни пл. 

Извештај 

 

АПРИЛ 

Сарадња са привредним 

друштвима у смислу анализе 

обављене блок наставе за IV 

степен,  

Посећени су часови практичне 

наставе угоститељске струке  

 

 Професори 

практ.наставе 

Кординатор практ. 

наставе  

Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

планови за 

практичну 

наставу у блоку 

 

Посета ученика и професора 

факултету „Сингидунум“ у 

Београду у организацији 

координатора прак.нас. 

 
Кординатор практ. наст. 

Професори практ. наст. 
извештај 

Набавка потребних сировина за 

обављање практичне наставе за 

угоститељску струку и праћење 

 
Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 
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потрошње 

* Ученици посећени на практичној 

настави у привредним друштвима  

Коридинатор и 

професори практичне 

наст. 

Оперативни пл. 

Извештај 

 

МАЈ 

Праћење реализације практичне 

наставе у привредним друштвима 

Сарадња са санитарном 

инспекцијом 

 
Кординатор практичне 

наставе 

Извештаји 

Спискови  

Уговори 

* Праћење остваривања блок 

наставе за угоститељску струку 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 

* Посећени су  ученици на 

практичној настави у предузећима  

Коридинатор и 

професори практичне 

наст.  

Оперативни пл. 

Извештај 

 

ЈУН 

 

* Вођена је евиденција уговора и 

предузећа 

 

Коридинатор и 

професори практичне 

наст. 

Извештаји 

Спискови  

Уговори 

* Распоређени  ученици  у 

привредна друштва и организације 

 

 

 

Коридинатор и 

професори практичне 

наст. 

Оперативни 

план 

*Посећени  ученици на практичној 

настави у предузећима 
 

Професори практичне 

наставе 

Оперативни 

план 
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* Извршена  је  анализа одвијања 

практичне наставе у другом 

полугодишту 

 

Кординатор практ. наст,  

професори теоријске и 

практичне наставе,  

Директор 

Помоћник директора 

Састанак 

Извештаји  

 

* Израђен  је  извештај о 

реализацији практичне наставе у 

текућој школској години 

 

 

Коридинатор и 

професори практ. наст. 

Директор 

Састанак актива 

Извештаји 

 Организаована је  феријална 

пракса(распоређени  ученици, 

склопљени  уговори и упућени 

ученици на праксу) 

Праћена и контролисана 

реализација феријалне праксе и 

обилазак ученика,  

 

Кординатор практ. наст,  

Професори феријалне 

праксе 

Уговори и упути 

за обављање 

феријалне 

праксе 

Програм рада на 

феријалној 

пракси 

ЈУЛ 

    

 

АВГУСТ 

* Извршена припрема података за 

Годишњи програм рада школе о 

организацији и реализацији 

практичне,блок наставе и 

професионалне праксе у школској 

2018/2019.години 

 

Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Извештај 

Састанак 

Годишњи план  

Школски прог. 

* Извршене све припреме за 

обављање практичне  наставе свих 

образовних профила у школи, 

привредним друштвима и 

 Коридинатор и 

професори практичне 

наст.Секретар 

Састанак 

стручних већа 
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установама Директор Записници 

* Потписивање уговора о 

реализацији практичне наставе са 

привредним друштвима 

 Професори практ.наст. 

Коридинатор практичне 

наст.Директор 

Стручни сарадници 

Оперативни 

план 

 

Сарадња са привредним 

субјектима у смислу обезбеђивања 

блок наставе за: 

Па, ФА,КО   

 
Професори практичне 

наставе 

Стручни сарадници 

Састанак 

стручних већа 

Записници 

* Изнет предлог од стране 

координатора о  реализацији 

практичне и блок наставе у првом 

полугодишту школске 2019/2020. 

за образовне профиле: 

трговац;;пословни администратор; 

финансијски администратор; 

пословно- правни техничар, , 

комерцијалиста, конобар, кувар, 

посластичар;  

 

Чланови актива 

Стручни сарадници 

Секретар 

Директор 

Табеларни план 

реализације 

практичне 

наставе 

* Контактирана су  предузећа  

ради обезбеђивања места за 

практичну наставу ученика 

трговинске и угоститељске струке  

 

Сарадници из 

провредних објеката и 

установа 

Усмени,  

Телефонски 

разговор  

Писана 

кореспонденција 

* Припремљени су кабинети и 

школске кухиње за обављање 

практичне наставе у школи 

извршена је набавка неопходних 

сировина за реализацију практичне 

наставе у истим, 

 Професори практ. 

наставе 

Кориднатор практ. наст.  

Директор 

Помоћник директора 

Извештај 

Весна Павловић, координатор практичне наставе 
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Извештај о раду Савета родитеља за школску 2019/2020. годину 

 

Ове школске године одржане су четири седнице Савета родитеља, у оквиру којих су се 

разматрала питања битна за ученике и родитеље, и где су родитељима дате битне 

информације о различитим аспектима функционисања школе. На првом састанку Савета 

родитеља, верификовани су следећи чланови, представници одељења: 

I-

1 

Шербула 

Данијела 

II-

1 

Бекић Слађана III-

1 

Бекић Горан IV-

1 

Мирјана 

Вилотић 

I-

2 

Срдановић 

Драган 

II-

2 

Филиповић 

Маријана 

III-

2 

Бранислава 

Кнежевић 

IV-

2 

Драгица 

Радучић 

I-

3 

Пуповац 

Босиљка 

II-

3 

Мирјана Васић III-

3 

Митровић 

Драгица 

IV-

3 

Зорица 

Петровић 

I-

4 
Јасмина Кордић 

II-

4 

Ракић Душан III-

4 

Вучетић 

Драгана 

IV-

4 

Јовановић 

Бранка 

I-

5 

Петровић 

Славица 

II-

5 

Урбан Сања III-

5 

Ђурић 

Далиборка 

IV-

5 

Драгица 

Мереник 

I-

6 

Јовановић 

Александра 

II-

6 

Савић 

Владимир 

III-

6 

Перишић 

Војислав 

IV-

6 

Биљана 

Новаковић 

I-

7 

Матић 

Валентина  

II-

7 

Караклић 

Јасмина 

III-

7 

Богдановић 

Зоран 

IV-

7 

Исаковић 

Гордана 

I-

8 

Грујић Милан II-

8 

Петровић 

Алиса 

III-

8 

Икотин Весна   

I-

9 
Муцић Јелена 

II-

9 

Мандић Вера III-

9 

Јовановић 

Зоран 

  

 

На првом састанку Савета, одабран је нови председник, и функцију за ову школску годину 

једногласно је добила Јасмина Кордић, родитељ ученика одељења 3-4. Родитељи су 

упознати са пословником о раду и планом рада за ову школску годину. Током свих 

састанака школске 2019/20.године Савет родитеља извештаван о успеху и изостанцима 

ученика, као и владању ученика кроз извештаје које су психолог и педагог школе 
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подносили.  У условима епидемије, састанци Савета родитеља одржавани су електронски, 

на мејл родитеља слати су извештаји и давани предлози на усвајање.  

Родитељи су били упознати са подацима везаним за реализацију уписа у први разред, кроз 

навођење броја уписаних одељења, броја потребних бодова за упис, као и смерова у 

школи. Директор је упознао родитеље и са ставкама које се односе на коришћење 

средстава прикупљених уплатом новца намењеног за виши квалитет образовања. 

Директор је са Саветом сарађивао при организацији и одабиру агенција које су потом и 

извеле екскурзије ученика трећег и четвртог разреда, утврђивању висине накнаде за бригу 

о деци. По повратку са екскурзија, Савету су поднети извештаји вођа пута све три 

екскурзије.  

На сваком састанку, директор је подносио кратке извештаје о стању у школи, радовима 

који су у току или планирани за наредни период. Сваки састанак имао је неопходан број 

чланова за доношење одлука.  

Катарина Стојићевић, педагог школе 

 

Рад стручних органа школе 

 

Извештај о раду Наставничког већа 

 

Наставничко веће се у току школске 2019/2020. године , на 10 одржаних седница 

бавило организацијским и стручним питањима везаним за целокупни образовно-васпитни 

процес у школи, као што су: 

1. Организовање образовно-васпитног рада и праћење остваривања плана и 

програма; 

- утврђивање Плана рада Наставничког већа у школској 2019/2020. години; 

- припрема за рад у новој школској години: формирање одељења, подела 

задужења наставницима, подела предмета, усвајање календара за следећу 

школску годину  

- организовање рада секција и других ваннаставних активности;  

- организовање додатне и допунске наставе за ученике, као и осталих обавезних 

облика образовно-васпитног рада;  
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- разматрање Годишњег извештаја о раду Школе у школској 2019/2020.години  

- разматрање Годишњег плана рада Школе у школској 2019/2020.години  

- разматрање анекса ШРП-а за школску 2019/2020.годину  

- разматрање Извештаја о самовредновању у шк. 2018/2019.год;  

- утврђивање календара послова  

- организовање полагања поправних, разредних, и матурских испита за ученике 

и утврђивање успеха са полагања; 

- Организација наставе на даљину током пандемије вируса Ковид 19 

2. Анализа рада наставника; 

- разматрање Плана стручног усавршавања запослених за школску 2019/2020. 

год.  

- Информисање о начинима праћења и унапређења реализације наставе на 

даљину 

- Предлагање обука за развој дигиталних вештина 

3. Праћење и утврђивање резултата рада ученика и њихових заједница 

- анализа успеха и дисциплине на крају сваког класификационог периода 

шк.2019/2020.године;  

- доношење одлукe о изрицању васпитно-дисциплинске мере из надлежности 

Наставничког већа; 

- утврђивање носиоца Вукове дипломе;  

- избор Ђака генерације;  

- анализа активности ученика током похађања наставе на даљину 

- предлагање начина уклањања препрека и пружања подршке ученицима у 

адекватним видовима усвајања наставног градива 

4. Утврђивање мера за побољшање успеха и јединственог усклађивања рада свих 

учесника у процесу образовања и васпитања 

- организација прослава у Школи (Свети Сава, Дан школе, свечана додела 

диплома и награда матурантима, матурско вече…)  

- унапређивање критеријума за похваљивање и награђивање ученика 

- предлагање измена у Правилнику о избору Ђака генерације 
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5. План уписа ученика у наредну годину 

- разматрање плана уписа за школску 2019/2020. годину;  

- одељењска старешинства за школску 2019/2020.годину; 

- комисије за упис у први разред шк. 2019/2020.године;  

6. План и програм екскурзија и друге активности које се намећу у току школске 

године а предмет су активности овог највишег стручног органа школе 

- усвајање програмских садржаја ученичких екскурзија у шк. 2019/2020. као и 

информисање о потенцијалним предлозима за школску 2019/2020. годину;  

- информисање и предлагање програмских садржаја студијских путовања и 

излета                                                                                                  

 

Извештај о раду Одељенских већа 
 

И ове школске године одељењска већа су реализовала планиране активности и 

задатке. У свом раду, она су се бавила задацима који су планирани Годишњим планом 

рада школе: организовањем образовно-васпитног рада у одељењима; набавком 

прописаних уџбеника за ученике и наставнике; утврђивањем распореда часова, 

контролних вежби, писмених задатака, као и блок наставе; укључивањем ученика у рад 

секција и других ваннаставних активности; идентификовањем и предлагањем ученика за 

додатну и допунску наставу; утврђивањем индивидуалног успеха сваког ученика и 

реализацијом наставе на крају сваког класификационог периода; изостајањем ученика са 

наставе и изрицањем васпитних мера; идентификовањем ученика којима је неопходан 

саветодавни рад са ПП службом, ученика са којима је покренут појачан васпитни рад, као 

и ученика којима су изречене васпитне мере; организовањем родитељских састанака; 

планирањем и организовањем ученичких екскурзија; анализом остварених циљева и 

задатака; решавањем свих других питања и проблема везаних за образовно-васпитни 

процес, као и за живот и рад ученика у школи. Током трајања пандемије вируса Ковид 19, 

одељењска већа су се базирала на реализацији седница путем писменог извештавања о 

релевантним детаљима тока наставе на даљину и отклањању потенцијалних препрека у 
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њеном спровођењу кроз информисање о ученичким активностима и сарадњи са 

родитељима путем мејлинг и вајбер група. 

За свако одељење одржанo је по три редовне седнице одељењских већа (уз 

ванредне за појединачна одељења: на крају првог тромесечја и првог полугодишта и 

другог полугодишта (успех ученика и одељења, изостанци и васпитне и васпитно-

дисциплинске мере), док је седница за треће тромесечје била реализована у виду писмених 

извештаја достављаних управи школе и педагошко-психолошкој служби у току трајања 

ванредног стања и у складу са захтеваним превентивним мерама. За одређена одељења, 

одржане су додатне ванредне седнице одељенских већа, поводом изрицања васпитно-

дисциплинских мера. 

                                   Иван Тодић (замена Јелене Гајић), психолог школе                                                                                    

 

 

 

 

Реализација плана и програма стручних већа 

 

У школи постоје следећа стручна већа:  

Стручно веће Председник 

Стручно веће српског језика и 

књижевности 

Бугарски Љиљана 

Стручно веће друштвених  наука Душкуновић Андреа 

Стручно веће физичког васпитања Ђокић Перица 

Стручно веће математике Петровић Јелица 

Стручно веће физике, хемије и биологије Савић Оља 

Стручно веће информатике Богдановић Аница 

Стручно веће економиста и практичне 

наставе 

Рафаиловић Сандра 
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Стручно веће правника  Симић Љубица 

Стручно веће страног језика Јаковљевић Немања 

Стручно веће угоститељске струке Панић Марко 

  

Извештај о раду Педагошког колегијума 

Чланови Педагошког већа за школску 2019/2020.годину били су: 

Стручно веће Председник 

Стручно веће српског језика и 

књижевности 

Бугарски Љиљана 

Стручно веће страног језика Јаковљевић Немања 

Стручно веће друштвених  наука Душкуновић Андреа 

Стручно веће физичког васпитања Ђокић Перица 

Стручно веће математике Петровић Јелица 

Стручно веће физике, хемије и биологије Савић Оља 

Стручно веће информатике Богдановић Аница 

Стручно веће економиста и практичне 

наставе 

Рафаиловић Сандра 

Стручно веће правника  Симић Љубица 

Стручно веће групе угоститељских 

предмета 

Панић Марко 

 

Током школске 2019/20.године, након сваког класификационог периода до појаве 

епидемије корона вируса, одржавани су састанци Педагошког колегијума. Током сваког 

састанка, школски психолог и педагог подносили су извештаје о владању, успеху и 

изостанцима ученика, истима су присуствовали директор и помоћник директора. 

Током школске године омогућен је почетак радова на реконструкцији школског дворишта. 

Крај радова очекује се до краја септембра месеца, и из тог разлога су почетком школске 

године отворена врата у згради нове школске зграде које воде ка спортској хали. 

Библиотечки фонд је увећан и као и претходних година, набављене су књиге – поклони за 

ученике који су остварили изузетне резултате и успех у школи, као и за Ђака генерације и 

најуспешнијег ученика трећег степена.  

Оно што се предвиђа као следеће улагање током наредне школске године јесте 

постављање мобилијара у школском дворишту, реконструкција фасаде у унутрашњем 

делу дворишта на старој згради школе, помоћ коју ће обезбедити локална самоуправа. 
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Колегијум се током свог рада освртао на реализацију припремне наставе, допунске, 

додатне, пратио динамику такмичења и успехе наших ученика и ментора на истим, до 

прекида редовне наставе. Колегијум је поделио задужења унутар чланова за израду 

Анекса школског програма, за други разред туристичко-хотелијерског смера и 

реформисаних смерова, економски техничар и правно-пословни техничар.  

Праћена је реализација плана стручног усавршавања у установи и ван установе. У овој 

школској години мања пажња је посвећена интерном стручном усавршавању за разлику од 

претходних година услед прекида редовне наставе, која ће надамо се бити надокнађена у 

наредној школској години. Наставици су упућивани на семинаре који су акредитовани од 

стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и Центра за стручно усавршавање 

у Шапцу .  

Анализирајући рад и искуство из другог полугодишта школске 2019/20.године са учењем 

на даљину, представници колегијума и Тима за унапређење квалитета рада установе су се 

једногласно сложили да се модел коришћен претходне године показао као ефикасан. Он је 

подразумевао формирање мејлинг група по одељењима(одељењско веће, ученици 

одељења и мејл за праћење реализације наставе и слатих наставних садржаја од стране 

Управе школе и ПП службе) за слање наставних садржаја, као и коришћење гугл учионица 

и алата за припрему наставе и рад даљину.  

На крају школске године, сваки од координатора Стручних већа, унутар истих правио је 

предлог поделе часова за наредну школску годину, као и предлог излета које ће бити 

саставни део Годишњег плана рада школе за наредну школску годину. 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

Извештај о раду стручног већа професора српског језика и књижевности за школску 

2019/2020. годину 

Љиљана Бугарски - председник 

Даниела Берић Дамњановић 

Биљана Маринковић 

Весна Тодоровић 

Мирјана Мандић 

Велимир Кузмановић 
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Актив професора српског језика одржао је четири састанка. Први састанак одржан је у 

првој недељи септембра кад су усвојени планови и програми за ову школску годину. Ове 

године није било већих промена и новина што се уџбеника тиче, постигнут је договор да 

се користе исти уџбеници као и претходних година. Усвојени су распореди школских 

писмених задатака. 

Други састанак је одржан у октобру где је договорена подела секција и план рада 

ваннаставних активности и ,између осталог, већ уобичајена посета Сајму књига у 

Београду. 

Трећи састанак одржан је у фебруару када је било говора о наредним такмичењима из 

језика , рецитовања... Општинско такмичење из језика је одржано у нашој школи и такође 

су наши рецитатори учествовали на Општинском такмичењу. Нажалост , више није било 

могућности да се такмичења наставе, која су одржана почетком марта, а већ 17. марта 

редовна настава се прекида и прелази се на наставу на даљину због настале пандемије.  

Мора се констатовати да су се професори уз много труда, добро снашли и да нису имали 

већих пробема, као ни ученици. 

Четврти састанак је одржан у јуну месецу, кад смо се састали поново у школи, и тада су 

анлизирана претходна три месеца рада и извршена је подела часова за наредну школску 

годину. 

Председник актива, Љиљана Бугарски 

Извештај о раду Стручног већа друштвених наука за школску 2019/2020. 

годину 

 

Стручно веће друштвених  наука су у току школске 2018/2019. чинили су: 

Професори историје Ћиро Мемедовић, Игор Вујић , Бранкица Поповић,  

Професори географије Татјана Кузмановић, Милица Кијурина - Николић 
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Професор музичке 

уметности 

Марија Гајић 

Професор уметничког 

обликовања 

Тамара Исаковић - Ковачевић 

Професор филозофије, 

логике и грађанског 

васпитања 

Маријана Чавић 

Професор психологије, 

вештина комуникације, 

грађанског васпитања 

Андреа Душкуновић 

Професор социологије и 

грађанског васпитања 

Мирјана Маринковић 

Професори верске 

наставе 

 Биљана Симеуновић и Богдан Аврамовић 

Професори грађанског 

васпитања 

Вера Милошевић, Александра Маринковић, Немања 

Јаковљевић, Милица Драгићевић 

 

У току ове школске године, одржане су четири седнице Стручног већа друштвених наука. 

Први састанак је одржан у августу 2019. године, где је основна тачка дневног реда била 

конституисање Стручног већа и избор председника актива.  

Други састанак је одржан крајем септембра месеца, где је било речи о увођењу "исхода" 

као битног сегмента будућих наставних планова, затим, било је речи о значају одржавања 

угледних часова, као и процедурама које се морају поштовати када је у питању вођење 

ученика на излете, изложбе и друге културне манифестације.  

Трећи састанак је одржан у јануару, када су чланови Стручног већа предавали своје 

полугодишње извештаје о реализацији наставе, као и извештаје о реализацији 

ваннаставних активности у том периоду. 

У марту је наступила ванредна ситуације, услед пандемије, тако да се настава од 17.3. па 

до краја другог полугодишта реализовала путем мејлинг група и оформљених Гугл 

учионица. Сви чланови већа су учествовали у настави на даљину, пружена је била и 
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додатна помоћ око реализације уколико је то било потребно. Ученици су извршавали своје 

обавезе. 

Четврти састанак је одржан 22.6., када је основна тачка дневног реда била расподела 

часова за наредну школску годину. Сви чланови су своје листе предали Управи у 

договореном термину.  

Током целе школске године, заједно са свим члановима већа и Управом школе су 

прављени спискови потребног наставног материјала за рад (папира, маркера, хамера, 

селотејпа, итд), тако да су професори и ученици заједнички могли да реализују наставу на 

креативан начин, те да улепшају учионице у школи различитим паноима.  

Наставни планови су реализовани у потпуности, како и док је трајала регуларна настава, 

тако и у ситуацији реализације наставе на даљину. 

Детаљни извештаји са свих састанака се налазе у е-Дневнику. 

Председник актива, Андреа Душкуновић 

 

     Извештај о раду стручног већа физичког васпитања за школску 2019/2020. годину 

1.Дамњановић-Обреновић Александра 

2.Мишић Иван 

3.Петровић Владан 

5.Ђокић Перица 

 

У току школске 2019/2020.године одржана су три састанка актива. У првом полугодишту 

два, а у другом полугодишту само један састанак због новонастале ситуације.  

Теме су биле различите,а акценат је био на побољшању извођења наставе физичког 

васпитања до краја првог полугодишта где је све текло по плану и програму. Одржан је и 

трећи састанак на почетку другог полугодишта на којем су разрађиване различите теме, а 

посебан акценат је био на предстојећим такмичењима наших ученика. 

У марту се десило ванредно стање и настава је почела да тече онлјн. Актив физичког 

васпитања је спремно дочекао и то следећи смернице које су стизале из Министарства 
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просвете и технолошког развоја као и потпуна сардња са Управом школе. Сви планови су 

успешно реализовани и ученици оцењени. 

 

Време 

реализације 

Активности/садржајрадастручногвећа Носилац  

активности 

 

 

Септембар 

Усвајање плана и програма рада, израда 

месечних 

Планова рада наставника, договор о 

одржавању 

секција, разматрање семинара за 

стручно 

усавршавање наставника. 

 

Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

Октобар 

Вођење ученика на такмичење у стоном 

тенису 

,школско такмичење у малом фудбалу и 

кошарци, 

Израда месечних планова, реализација 

кроса.Успешно реализовано.  

Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

Новембар 

Вођење ученика на такмичење у малом 

фудбалу и 

кошарци, школско такмичење у одбојци, 

анализа 

рада Стручног већа после првог 

класификационог 

периода, израда месечних 

планова.Успешно реализовано. 

Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

Децембар 

Вођење ученика на такмичење у 

одбојци, затим 

кошарци и малом фудбалу уколико се 

пласирају 

даље, рад на педагошкој документацији, 

израда 

месечних планова рада наставника, 

разно.Успешно прошли такмичење на 

овом нивоу. 

Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

Јануар 

Припреме за школску славу, анализа 

успеха, 

Пријатељски сусрети са градским 

школама, израда 

Месечних планова 

Сви чланови  

Стручног већа 

 

Фебруар 

Информисање о новинама, израда 

месечних планова 

Сви чланови  

Стручног већа 
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Рада наставника. 

 

Март 

 Онлајн извођење наставе Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

 

Април 

Онлајн извођење наставе Сви чланови  

Стручног већа 

 

 

 

Мај 

Онлајн извођење наставе Сви чланови  

Стручног већа 

 

Јун 

Онлајн извођење наставе Сви чланови  

Стручног већа 

 

Август 

Расподела одељења и именовање 

председника 

Стручног већа, одређивање руководиоца 

секција, 

Сарадња са другим Стручним већима 

Сви чланови  

Стручног већа 

 

 Ђокић Перица, председник актива 

Извештај стручног већа биологија, хемија и физика у школској 2019/2020. години 

 

Професори биологије 
Светлана Павловић, Оливера Дамњановић и 

Стефан Ерчић (Марија Ракић Ивановић) 

Професори хемије 
Јасмина Дражић  и Оља Савић 

Професор физике Вања Николић (Биљана Дакић) 

 
 
Почетком септембра урађени су годишњи и оперативни планови рада са предвиђеним 

стандардима, план рада за додатну, допунску наставу и слободне активности и време 

њихове реализације. Такође су направљени и планови писмених вежби, тестова за текућу 

школску годину.  

Настава у првом полугодишту реализована је у потпуности. Настава у другом 

полугодишту, тачније од 16. марта, се одвијала искључиво онлајн. Нико од наставника 
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који чине ово веће није имао потешкоћа због преласка на нови начин рада. За онлајн 

наставу као средства комуникације и за слање наставних материјала коришћени су: Гугл 

учионица, Вибер и мејл. 

Током школске године стручно веће је анализирало успех по предметима на крају првог 

класификационог периода као и на крају првог полугодишта на основу просечне оцене за 

сваки предмет; сарађивало са другим стручним већима; пратило реализацију редовне, 

додатне, допунске и припремне наставе на крају првог класификационог периода као и на 

крају првог полугодишта . 

Ове школске године чланови стручног већа су похађали семинаре који су организовани у 

Школи или на нивоу нашег и других градова. Стручно веће је организовало посете 

Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу. 

Савић Оља, председник актива 

Извештај о раду стручног већа професора математике у школској 2019/2020. години 

У току ове школске године одржане су четири седнице Стручног већа математике у 

просторијама школе и једна онлајн. 

Први састанак је одржан крајем августа 2019.године, где је поред усвајања планова и 

програма рада изабран и председник актива. 

Други састанак је одржан почетком октобра , где је било речи о увођењу исхода као 

битног сегмента будућих наставних планова, затим, било је речи о значају одржавања 

угледних часова. 

Трећи састанак је одржан крајем децембра прошле године када је било говора о 

одржавању Школског такмичења и формирање екипе за Републичко такмичење. 

Директорка школе је 10.12.2019.била у посети часа проф Снежане Тодоровић Богуновић, а 

педагог и психолог школе су 26. фебруара били у посети часа проф Јелице 

Петровић.Заједно са њима била је присутна и професорка математике Снежана. 

Нажалост до реализације планираних такмичења није дошло, јер се 17.марта редовна 

настава прекида и прелази се на наставу на даљину због настале пандемије.Мора се 

констатовати да су се професори уз много напора и труда добро снашли као и 

ученици.Одржан је и онлајн састанак, то је био четврти састанак актива. 
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Пети састанак је одржан у јуну месецу,када смо се састали поново у школи, и тада су 

анализирана претходна три месеца рада и извршена је подела часова за наредну школску 

годину       

Петровић Јелица, председник актива 

 

Извештај стручног већа професора Рачунарства и информатике и Пословне 

информатике у школској 2019/2020. години 

Присутни професори: 

1. Алимпић Татјана 

2. Богдановић Аница 

3. Јекић Душан 

4. Ивановић Ирена 

 

Датуми одржавања састанака: 30.08.2018, 25.11.2018, 05.03.2019, 25.06.2019. 

 

Дневни ред: 

1. Разговор о подели часова 

2. Избор координатора 

3. Договор о набавци 

4. Анализа рада у прошлој школској години са посебним освртом на реализацију 

наставних планова и програма, критеријум и начин оцењивања 

5. Анализа оцена на крају сваког квалификационог периода 

6. Одржавање и ажурирање сајта Школе 

7. Пружање едукативне и техничке подршке колегама професорима у развоју 

дигиталних компетенција током наставе на даљину 

8. Одржавање кабинета  



110 
 
 

С обзиром на ситуацију у којој смо се нашли у задњем тромесечју ове школске године и 

онлајн наставе, сви планови и програми из предмета Рачунарство и информатика и 

Пословна информатика у свим разредима, свим профилима и свим годинама, су у 

потпуности реализовани  

Критеријум у потпуности усаглашен. Уз договор о распореду тестова практичних 

вештина, заједничкој изради наставних листића по нивоима и могућности израде мини 

пројеката, сви чланови стручног већа урадили предвиђен део посла, што је и успех 

ученика на крају године показао. 

Аница Богдановић, председник актива 

 

Извештај о раду актива професора економије и практичне наставе за школску 

2019/2020. годину 

Радишић Светлана  Матић Раденка/Јоцковић Милица 

Гмизић Драган  Миловановић Цветана  

Радовановић Горан Павловић Весна  

Рафаиловић Сандра  Марчић-Џиновић Љиљана  

Јекић Биљана  Петровић Милан  

Лазаревић Биљана  Алексић Весна  

Којић-Сладаковић Ружица  Радановић Горан 

Ђокић Весна  Ристивојевић Андријана 

Милошевић Весна  Вељић Дарко  

Васиљевић Снежана  Мијатовић Јокић Соња  

Шобић Момчило  Недељковић Александар  

Јосиповић Драгана  Матић Петар 
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Током ове школске године одржано је четири састанка о чему постоје записници у ес 

дневнику.  

На почетку школске године урађена је коначна подела предмета на све наставнике, а 

планови рада наставника достаљени су Управи школе у електронској форми.  

Током првог полугодишта организован је један део блок наставе у предузећим за смерове 

ФА, ПА и КОМ. 

Обављена је набавка канцеларијског потрошног материјала за рад у кабинетима и 

бироима.  

Формиране су комисије за испите ванредних ученика који су одржани у новембарском и 

јануарском року.  

Поједини професори започели су припреме ученика за такмичења из економске групе 

предмета. Управа школе је посетила часове једног броја наставника. Организовано је и 

неколико угледних часова као и први сајам виртуелних предузећа наше школе. Посетили 

су нас ученици и професори Средњошколског центра "Неџад Ибришимовић" из Илијаша, 

Босна и Херцеговина.  

Почетком другог полугодишта започете су припреме за такмичења, али због пандемије 

настава се организује на даљину тако да даља такмичења нису организована. Одржано је 

онлајн такмичење ББА у изради бизнис плана на коме је колегиница Б. Лазаревић са 

својим ученицима освојила прво место.  

Блок настава за ученике 3. и 4. разреда организована је по утврђеном распореду, али без 

одласка у предузећа. Ученици су добили теме и задатке и одговорили на њих путем мејла 

или платформи.  

Припреме за полагање матурских испита организоване су електронски и у просторијама 

школе почетком јуна, након чега је успешно и реализовано полагање матурских испита уз 

одличну организацију, придржавање свих мера заштите и учешће свих чланова стручног 

већа.  

Договор око расподеле часова започет је у мају месецу и обављен је путем мејла и 

телефонским разговорима, а завршен је у јуну месецу када смо се поново састали у школи 

и анализирали рад у претходна три месеца.  
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Сви наставници су уложили максималан напор да се наставни планови реализују током 

наставе на даљину и већина је имала добру сарадњу са ученицима. 

Сандра Рафаиловић, председник стручног већа 

Извештај о раду стручног већа професора правне групе предмета у школској 

2019/2020. Години 

1. Симић Љубица 

2. Павловић Александар 

3. Mаринковић Александра 

5. Марјановић Далиборка 

 

       У школској 2019./2020. Актив правника одржао је 4 састанка. 

Први састанак одржан је је 09.09. 2019. године када је изабран председник актива и 

усвојен План рада за школску 2019.-2020. и прегледани су уџбеници који ће се користити 

у овој школској години. 

Сви чланови Актива су присуствовали семинару Настава ка исходима, који је организован 

у школи. 

Други састанак одржан је 18.12.2019.године и на њему је анализирано остваривање 

планова и програма и постигнут је начелни договор о уједначавању критеријума 

оцењивања. 

Трећи састанак одржан је 22.01.2020. године и на њему су анализирани критеријуми за 

закључивање оцена на крају првог полугодишта. 

Четврти састанак одржан је 22.06.2020. године и тада је извршена прелиминарна подела 

часова за наредну школску годину и анализиран рад за време пандемије и успех који су 

ученици постигли. Општи је закључак да нема много одступања од успеха који остварен у 

првом полугодишту док је настава нормално одржавана у школи. 

Обзиром да је ванредно стање прекинуло рад и у школама и прешло се на наставу на 

даљину, искључена је била и могућност одржавања састанака Актива. У тим условима 
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чланови Актива су сарађивали преко мејла и телефонским разговорима. И такав начин 

сарадње био је ефикасан. Размењиване су информације, нова искуства, идеје за 

остваривање захтева плана и програма у условима наставе на даљину. 

Општа оцена и запажање је да су се сви чланови Актива брзо и лако прилагодили 

новонасталим условима рада и да су сви успели да остваре планове и програме 

предвиђене за ову школску годину. 

Симић Љубица, председник актива 

Извештај о раду стручног већа професора страног језика за школску 2019/2020. 

годину 

 

1. Јаковљевић Немања 

2. Милан Петронијевић 

3. Wардле Мирјана 

4. Танасић Мирјана 

5.Марковић Васић Ивана 

6. Драгићевић Милица 

7. Игњатовић Јелена 

8. Цветић Лепосава 

9. Милошевић Вера 

 

Током првог полугодишта школске 2019/2020 године организоване су бројне 

активности у раду са ученицима. Као и претходних године ученици су радили на изради 

презентација, представа, паноа и других програма како би се  унапредила свакодневна 

настава страних језика у нашој школи. Део ових актиности није завршен због ванредне 

ситуације настале у другом полугодишту. Ученици су такође подстицани на учећше у 

такмичењима. На такмичењу из енглеског језика било је 6 пријављених ученика алил је 
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такмичење такође отказано због новонастале ситуације. У октобру актив професора 

страних језика је добио велико унапређење у погледу осавремењавања наставног процеса. 

У школи је отворен кабинет за стране језике који је опремљен аудио опремом и где се без 

проблема може водити настава са целим одељењем. Тада је извршена обука наставника за 

рад са едукативним софтвером и аудио опремом. Током првог полугодишта кабинет је 

активно користио цео актив професора страних језика. На отварању кабинета 

организована је приредба где су ученици активно користили све језике који су доспутни за 

учење у нашој школи и тиме уприличили то дешавање. 

 

Током другог полугодишта школске 2019/2020 године актив професора страних 

језика морао је да се прилагоди новим условима рада и изазовима онлајн наставе. Због 

проглашења ванредног страња комплетан рад актива са ученицима пребачен је у 

виртуелно окружење где се са ученицима радило у потпуно другачијим околностима. 

Наставни садржаји су били прилагођени оваквом начину извођења наставе и континуитет 

и квалитет наставе нису трпели. Чланови актива су користили онлајн платформе (фејсбук, 

гугл учионицу, вибер, гмаил...) како би комуницирали са ученицима. Ученицима су 

прослеђивани наставни материјали и домаћи задаци како би се настава што квалитетније 

одвијала. Током ванредног стања чланови актива су међусобно комуницирали и 

размењивали искуства и материјале и решавали проблеме. Сви ученици су уредно 

оцењени а сви који нису били задовољни оценом ималил су прилику да оцене поправе у 

школи током јуна. Актив је током овог периода стекао велико искуство и одвијању и 

организовању онлајн наставе и раду на различитим платформама. 

 

Сви наставни планови и програми су успешно извршени. 

 

На основу достуног фонда часова и потреба натавника извршена је подела часова 

за следећу школску годину. На последњем састанку актива за новог шефа једногласно је 

изабрана профеорка Ивана Марковић – Васић која ће на тој функцији бити од школске 

2020/2021. 

Јаковљевић Немања, председник актива 
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Извештај о раду стручног већа професора угоститеља за школску 2019/2020. годину 

У току ове школске године одржана су четири састанка стручног актива.  

Први састанак је одржан у септембру 2019. године, где је основна тачка дневног реда 

била подела блок наставе и избор председника актива. Други састанак је одржан у 

јануару 2020. године, где је главна реч била око дуалног образовања и договор око 

школске славе. Трећи састанак је одржан у фебруару 2020. године, главна реч је била 

око састанка поводом републичког такмичења угоститељских смерова који смо ми 

требали да будемо домаћини. 

Четврти састанак је одржан у јуну 2020. године где је главна реч била о расподела 

часова за наредну школску годину, сви чланови стручног тима су своје листе предали 

Управи школе у договореном термину. 

Панић Марко, председник актива 

 

 Извештај о раду Актива за развојно планирање 

Састанцима су присуствовали следећи чланови:  

Ирена Ивановић - кординатор тима,  

Соња Јокић Мијатовић - директор; 

 Весна Алексић - помоћник директора;  

Јелена Лукић - психолог;  

Катарина Стојићевић - педагог;  

Весна Павловић - кординатор практичне наставе; 

Петронијевић Милан, наставник и представник запослених у Школском одбору; 

Кордић Јасмина, председник Савета родитеља; 

Дидулица Јована, ученица, представник Ученичког парламента. 
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Подељен програм рада актива за развојно планирање верификован од стране наставничког 

већа на првој седница 26.08.2019 актуелне школске године. 

Информације о новом акционом плану за школску годину 2019/2020 .На основу 

прошлогодишњих резултата самовредновања , утврђен нови акциони план који је у оквиру 

кључних подручја вредновања( школски програм и годишњи план рада, настава и учење, 

постигнуће ученика, подршка ученицима, ЕТОС, руковођење/организација, ресурси) 

предстаљен члановима Стручног актива. 

Иновације према Школском програму и Годишњем плану рада: На састанку је 

констатовано увођење новог смера Туристичко - хотелијерски техничар у школској 

2019/2020 години, као и промене у комбинованим одељењнима трећег степена. 

Констатован је распоред угледних часова за сваки месец на нивоу првог полугодишта. 

У оквиру подршке ученицима, иницирана је и остварена прекогранична сарадња са 

средњим школама у Сарајеву у оквиру пројекта планираног за ову школску годину. 

Изнет је план да се током првог полугодишта уреди кабинет за језике и електронска 

библиотека на основу добијене инвестиције ЕУРО Банке. 

Према акуелном програму , као и приоритет за ову Школску годину наметнули су се 

следећи развојни циљеви: унапређење квалитета наставе, стварање услова за квалитетнији 

рад ученика и запослених, унапређење материјално - техничких услова рада, побољшање 

безбедности ученика у школи и побољшање квалитета комуникаије сарадње и 

међуљудски односи код свих интересних група. 

Отворен је кабинет електронско језичке лабараторије 19.11.2019 године. Организован је 

пригодан програм где су учении секције страних језика ( енглески језик, немачки језик, 

руски језик и франуски језик), рецитовали песме на сваком од наведених језика. Актив 

угоститеља спремао је послужење за представнике ЕУРО Банке и МПН. Том прилиоком 

се присутнима обратио помоћник Министра Просвете за средње школе Др. Александар 

Пајић који је уручио кључеве новог кабинета, и електронске библиотеке Директору школе 

Соњи Мијатовић Јокић. 2. Тачка Тематско планирање и угледни часови. У циљу 

предупређивања области наставе и учење стручна службе школе известила је присутне да 

је током I полугодишта посећено преко 30 часова редоне наставе , 10 часова угледних 
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часова где су професори различитих предмета из својих стручних подручја подучавали 

исте појаве. До краја Школске године планирано је да се посети исти број часова као и у I 

полугодишту. 

Укључивани су предложени ученици у припреме за такмичења. Стручни актив ће обавити 

разговоре са представницима Стручних већа ,како би смо до следећег састанка добили 

информацију ко ће учествовати на такмичењима , нарочито из стручних предмета. На 

следећем састанку ће бити започета и организација и припрема за такмичење ученика IV 

степена куварства са практичном наставом, чији смо ми домаћини, где се очекује да ће сви 

чланови актива бити укључени. 

ИОП . 16.01.2020 године стигла је сагласност интерресорне комисије за измену плана и 

програма за ученике који се образују по индивидуалном образовном плану.  

Иако се чекала грађевинска дозвола за извођење радова од Републичке Дирекције за 

имовину, реконструкција Школског дворишта је најзад успешно стартовала крајем 

школске године током трајања наставе на даљину.  

Током наставе на даљину, идентификовани су ученици којима је била потребна 

материјално-техничка подршка за приступ настави. 

Набављена су средства за спровођење здравствених мера и материјал за промоцију 

здравствено безбедних облика понашања и одржање хигијене. 

Ирена Ивановић, координатор актива 

 

Извештај о раду Актива за израду и развој школског програма 

 

Током школске године Актив за израду и развој школског програма процењивао је степен 

успешности реализованих активности, њихов значај за развој образовно васпитног 

процеса у раду школе и предлагао нове видове функционисања у одређеним подручјима 

рада или активности појединих органа школе.  

Конституисан је Актив који у свом саставу има председнике Стручних већа по Активима 

у школи, школског психолога и педагога, помоћника директора и директора као 
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координатора. 

На састанку нису били присутни А.Богдановић , П.Ђокић, Љ.Симић и С.Рафаиловић. 

Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање 

принципа, циљева и стандарда постигнућа и задовољење општих и специфичних 

образовних интереса и потреба ученика и родитеља. Школски програм представља основу 

на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад.  

Подељена су задужења међу члановима и откоментарисано је да је усвојени предложени 

Школски програм за ову годину од стране НВ о ШО са новим реформисаним образовним 

профилима: економски техничар, правно пословни техничар и туристичко хотелијерски 

техничар, урађен за прву годину, а да ће Анексом он бити допуњен у наредним годинама 

како се образовни профили буду развијали. 

 

Договорено је да се извештаји уносе електронски у е днавник и на тај начин олакша 

дистрибуираја по потреби и наравно чување. 

Отварање језичког кабинета као донација Еуробанке процењено је као један вид јавног 

наступа, с обзиром да је медијски пропраћено и у локалној средини, али и на националном 

нивоу. Том приликом је промовисана и школа са својим образовним профилима. 

Стручно путовање и посета СЦ „Неџад Ибрашимовић“ из Илијаша била је у склопу 

пројекта „А где ће млади - остати или отићи?“. Том приликом десет средњошколаца из 

наше школе је у периоду 09-14.11.2019г боравило у Илијашу и исто толико њихових ђака 

у периоду од 06.-09.12.2019.г. боравило у Шапцу. Значај упознавања и приближавања 

свих различитостим био је обостран. 

Што се тиче реализације наставе, сви су сагласни да је било непходно посетити часове 

одређеног броја наставникам и том приликом сугерисати истим да би требало да похађају 

одеђени вид семинара. Подаци о томе су код педагога школе. 

Одлучено је да сви председници стручних већа доставе извештаје секција својих актива. 

Настава на даљину је континуирано организована пратећи потребе ученика и професора, 

при чему је, с циљем остваривања веће ефиксаности, реализована одлука о похађању 

онлајн обуке за професоре. 
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Разматране су различите платформе за реализацију наставе на даљину и одлучено да се на 

нивоу школе користе гугл налози за комуникацију и остваривање наставног процеса, уз 

предлог обука за примену алтернативних дигиталних платформи. 

Поред планирања стручног усавршавања у смеру развоја дигиталних компетенција код 

професора, за наредну школску годину планиран је и додатни развој дигиталних 

компетенција код ученика. 

Соња Мијатовић Јокић, координатор актива 

Извештај о педагошко-инструктивном раду 

 

Програм педагошко-инструктивног рада постоји с намером да се организује и 

спроведе квалитетније праћење реализације образовно-васпитног рада у нашој школи. 

Чланови овог Тима који организује и планира педагошко-инструктивни рад су: 

1. Стојићевић Катарина – координатор 

2. Мијатовић Јокић Соња, директор 

3. Павловић Весна,  организатор практичне наставе 

4. Весна Алексић, помоћник директора 

5. Тодић Иван (замена Јелене Лукић), стручни сарадник 

 

 Тематски садржаји састанака чланова тицали су се истицања важности коју подизање 

квалитета рада има за школу. 

Сви планови редовне, припремне, допунске, додатне наставе достављени су школском 

педагогу у електронској форми до договореног датума, 09.09.2019.године. 

Од почетка школске године управа школе и педагошко-психолошка служба 

присуствовали су на 29 часова редовне наставе. Сви професори код себе су имали 

припреме за час. Сваком од професора дата је усмена повратна информација о квалитету 

изведеног часа, као и препоруке за даљи рад.  Кроз посете часова редовне наставе, 

посећена су и одељења прве године како би се обавио увид у адаптираност ученика на 
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нову средину. Педагог и психолог школе присуствовали су и на уводним родитељским 

састанцима одељења првог разреда, и остварили добру сарадњу са разредним 

старешинама током целе школске године.  

Листа посећених часова: 

Р.бр. 
Професор 

Предмет/ наставна 

јединица 
Евалуатори Датум 

1.  Љиљана 

Марчић 

Џиновић 

Набавка и физичка 

дистрибуција (3-8)  

Пословна коресподенција 

Весна Павловић 

Катарина Стојићевић 

Јелена Лукић (2) 

7.10.2019. 

2.  Никола 

Павловић 

Технике продаје и услуге 

купцима (2-8) 

Документа у вези са 

набавком робе 

Весна Павловић(2) 

Катарина Стојићевић(2,14) 

 

14.10.2019. 

3.  Зоран Петровић Услуживање (2-8) 

Инструменти понуде и 

документи продаје у 

угоститељству 

Весна Павловић 

Соња Мијатовић Јокић(3.6) 

Јелена Лукић (3.06) 

22.10.2019. 

4.  Драгана 

Јосиповић 

Економија (2-6) 

Појам тражње и фактори 

који утичу на тражњу 

Катарина Стојићевић(2,9) 

Соња Мијатовић Јокић 

23.10.2019. 

5.  Љиљана 

Бугарски 

Српски језик и 

књижевност (3-5) 

Лирика европске модерне 

Катарина Стојићевић(3,3) 

Јелена Лукић (3,4) 

25.10.2019. 

6.  Татјана 

Алимпић 

Рачунарство и 

информатика (1-3) 

Програми за заштиту 

рачунара од штетног 

софтвера 

Весна Алексић 

Јелена Лукић (3.58) 

28.10.2019. 

7.  Дарко Вељић Банкарско пословање (4-

3) Поступак обраде 

кредита физичких лица 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић 

28.10.2019. 

8.  Биљана 

Симеуновић 

Православни катихизис 

(1-5)  

Систематизација  

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић(3) 

Јелена Лукић(3.54) 

29.10.2019. 

9.  Мирјана 

Мандић 

Српски језик и 

књижевност (4-7) 

Вилејем Шекспир 

Хамлет 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић 

Јелена Лукић(2.4) 

30.10.2019. 

10.  Марија Гајић Музичка култура (2-6) 

Лудвиг Ван Бетовен 

Катарина Стојићевић (3.13) 

Јелена Лукић(3.4) 

04.12.2019. 

11.  Мирјана Социологија (3-7) Соња Мијатовић Јокић(2-3) 04.12.2019. 
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Маринковић Елементи глобалне 

друштвене структуре 

Јелена Лукић (3) 

12.  Милица 

Анђелковић 

Математика (1-6)  

Кубни бином 

Катарина Стојићевић(3.5) 

 

04.12.2019. 

13.  Петар Матић Маркетинг у трговини (2-

8) 

Животни циклус 

производа 

Јелена Лукић (3.2) 04.11.2019. 

14.  Горан 

Радановић 

Принципи економије (2-

2)  

Тржиште акција 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић(3) 

25.11.2019. 

15.  Вања Николић Математика (1-9) 

Алгебарски разломци 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић(2.9) 

05.12.2019. 

16.  Маријана Чавић Филозофија (4-5) 

Сократовим путевима – 

Срећа и задовољство 

Весна Алексић (4) 

Јелена Лукић (4) 

10.12.2019. 

17.  Марко Панић Услуживање (2-8) 

Услуживање пића и 

напитака 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић 

Јелена Лукић  

09.12.2019. 

18.  Ђорђе Рисовић Куварство (1-7) 

Зачини – појам и подела 

Катарина Стојићевић(3,3) 

Јелена Лукић (3,7) 

Весна Павловић (4) 

10.12.2019. 

19.  Снежана 

Васиљевић 

Финансијско пословање 

(4-2) 

Неутрални банкарски 

послови 

Катарина Стојићевић(3,27) 

Јелена Лукић (3,5) 

Весна Павловић (4) 

12.12.2019. 

20.  Момчило 

Шобић 

Маркетинг у туризму (4-

7) 

Тест из области 

Маркетинг 

информационих система 

Катарина Стојићевић(3,78) 

 

12.12.2019. 

21.  Весна 

Тодоровић 

Српски језик и 

књижевност (4-3) 

Корени Д.Ћосић 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић 

Јелена Лукић 

25.09.2019. 

22.  Вера 

Милошевић 

Грађанско васпитање (4-

5,4-6) 

Дечја права и медији 

Соња Мијатовић Јокић 

Катарина Стојићевић 

 

27.09.2019. 

23.  Стефан Ерчић, 

Светлана 

Павловић 

Биологија / Здравствена 

култура (1-5, 1-7) 

Полно преносиве болести 

Соња Мијатовић Јокић 

Весна Алексић 

Катарина Стојићевић 

 

10.10.2019. 

24.  Љубица Симић, 

Маријана Чавић 

Основи правних 

поступака, Филозофија 

(4-5) 

Аргументима до истине 

Катарина Стојићевић(3,6) 

 

12.11.2019. 
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25.  Даниела Б. 

Дамњановић 

Српски језик и 

књижевност (1-5) 

Функционални стилови и 

вредновање књижевно-

уметничког стила 

Катарина Стојићевић(3,59) 

 

14.11.2019. 

26.  Горан 

Радановић 

Принципи економије (1-

2) Интерпретација 

ценовне еластичности 

понуде 

Иван Тодић 

Весна Алексић 

09.01.2020. 

27.  Aктив 

економиста 

ФРО, ОНП, ПАО(4-2,6 3-

2,4, 2-2) 

Весна Павловић 

Весна Алексић 

Соња Мијатовић Јокић 

Иван Тодић 

Катарина Стојићевић(3.49) 

15.01.2020. 

28.  Јелица 

Петровић 

Математика(3-2)  

Реаљлне функције – 

Преглед важних 

елементарних функција 

Катарина Стојићевић(3,42) 

Иван Тодић (2.8) 

26.02.2020. 

29.  Милан 

Петронијевић 

Пословни енглески 

језик(2-6) 

Business online – 

presenting new products 

Катарина Стојићевић (3,68) 04.03.2020. 

 

Укупна средња оцена свих стандарда на основу посећених часова 3.22 (3). Одржан је мањи 

број од планираног, огледних и угледних часова на нивоу Стручних већа. 

На првом класификационом периоду, на седницама одељенских већа дискутовано је поред 

успеха и владања ученика, и о евентуалним објективним утисцима професора да ли је за 

поједине ученике потребно израдити мере индивидуализације и индивидуализовани 

образовни план. Индивидуализован образовни план је спроведен за 3 ученице првог 

разреда трећег степена, као и мере индивидуализације за два ученика истих разреда.. 

Испраћена је примена Е-Дневника за писање извештаја школских тимова и актива, као и 

раније примењиваних евиденција.  

Током наставе на даљину праћена је комуникација у односу професор-ученик, као и 

садржај наставног материјала који је ученицима био достављан путем мејл група 
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организованих за свако одељење појединачно. Професори су Управи школе достављали 

недељне оперативне планове. Реализацијом наставе на даљину је координисао педагог 

школе и сви захтеви постављени од стране Школске управе Ваљево као и Министартсва 

просвете су били испуњени.  

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 

VI ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Извештај о раду школског психолога за школску 2019/2020. годину 

 

Током школске 2019/2020. године мој рад се првенствено базирао на следећим 

задацима: 

1. Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање образовно-васпитног рада;   

2. Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја 

 3. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање 

мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 

установе. 

4. Подршка отворености установе према педагошким иновацијама   

5. Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља; 

6. Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу.        

7. Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе. 

Ради прегледности извештај ће бити презентован преко области рада, које су 

прописане Правилником о програму рада свих облика рада стручних сарадника, на основу 

члана 138. Став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 88/17). 

1. Планирање и програмирање васпитно образовног, односно, образовно 
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Током ове школске године рад се одвијао према утврђеном годишњем плану и 

програму рада, који је предат у августу 2019. године. Предвиђени годишњи програм рада 

и оперативни месечни планови рада су током школске године континуирано кориговани у 

смислу временске динамике и појединог садржаја, сходно активностима  школског 

живота. Учествовао сам  у припреми и писању годишњег извештаја о раду школе и у 

припреми концепције годишњег плана рада установе (теме које се односе на подршку 

ученицима, професионалну оријентацију, промоцију здравих стилова живота, заштиту 

ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, стручно усавршавање 

запослених и сарадњу школе са породицом и широм локалном заједницом).      

Јелена Лукић радила је на позицији психолога стручног сарадника до 25 децембра 

2019. Године и до тада учествовала у планирању и реализацији посета часовима у школи, 

на основу којих су посећени часови, током првог. Приоритет посета је, углавном,  дат 

кадру школе, који се припрема за стицање државне лиценце, као и оним професорима код 

којих је било потребно пратити одређена подручја вредновања часа. Након посета даване 

су сугестије у циљу успешније реализације часова и бољег остваривања васпитно-

образовних циљева. Документација тих састанака налази се код вршилаца посете и 

процене. Направљен је план посете угледних часова, о чијем одржавању и посете сведоче 

потврде о стручном усавршавању унутар установе. На почетку школске године, у сарадњи 

са Центром за стручно усавршавање Шабац, на основу понуђених семинара направљен је 

План стручног усавршавања и професионалног развоја запослених, који је у највећој мери 

показатељ потреба идентификованих путем резултата самовредновања, као и у складу са 

семинарима који су понуђени од стране Центра за стручно усавршавање Шабац. Током 

другог полугодишта, са педагогом школе, Катарином Стојићевић, директором школе, 

Соњом Мијатовић Јокић, и помоћником директора, Весном Алексић, учествовао сам у 

организацији наставе на даљину током ванредног стања насталог услед пандемије вируса 

Ковид 19.         

Пратио сам реализацију семинара у оквиру стручног усавршавања ван установе. 

Похађао сам онлајн обуку „Настава оријентисана ка исходима и процесу учења“ у 

реализацији ЗУОВ-а, као и серију онлајн предавања о употреби Microsoft Teams-а као 
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дигиталне платформе за спровођење наставе на даљину. Као едукант завршног нивоа 

Гешталт психотерапијског правца, током године сам едукативни материјал и радионице 

доносио у школу, достављао на педагошко психолошку онлајн платформу гугл – учионице 

и имплементирао у раду са ученицима индивидуално и групно у циљу оснаживања 

сопственог стручног и професионалног развоја, као и пружања доприноса колективном 

психолошком оснаживању резилијентности на кризну ситуацију насталу услед вирусне 

пандемије. 

Такође, у циљу развоја међупредметних компетенција, као и у складу с тематским 

садржајима различитих едукација организованих од стране појединих институција с 

којима је школа сарађивала током године (Завод за јавно здравље, високообразовне 

установе, ПУ Шабац) реализована је превенција ризичних и промоција здравих облика 

понашања путем низа предавања, радионица и интернета.  

 Координисао сам радом Тима за социјалну подршку и реализацију ученичких 

иницијатива кроз званичне састанке током првог полугодишта, као и праћењем и 

детектовањем социјално и економски угрожених ученика како би добили адекватну 

материјално техничку помоћ од стране школе у циљу ефикаснијег и квалитетнијег 

пражења наставе.  

Праћена су и систематизована интересовања ученика у циљу већег обухвата 

ваннаставних активности у оквиру школског живота те развоја свих димензија 

инклузивности.        

2. Праћење и вредновање васпитно-образовног, односно, образовно-

васпитног рада 

Активности у овој области сводиле су се на учествовање у праћењу и вредновању  

васпитно-образовног рада, као и предлагању мера за побољшање ефикасности установе у 

задовољавању образовних и развојних потреба ученика. Добијени налази настали 

обављањем квалитативних анализа рада ученика, прослеђивани су разредним 

старешинама, предметним професорима, родитељима и ученицима.  
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Вршио сам анализу васпитно дисциплинских мера на крају сваког 

класификационог периода појединачно, као и анализу свих васпитно дисциплинских мера 

на нивоу школе током 2019/20. године. 

Током спровођења наставе на даљину сам учествовао у праћењу онлајн наставног 

процеса путем гугл налога, приступом у недељне оперативне планове наставника и у 

садржај наставног материјала који је мејлом достављан ученицима. 

Праћено је планирање исхода задатака за ученике који се образују по ИОПу, те 

координисан процес њихове евалуације. 

Постојала је директна сарадња педагошко психолошке службе са Тимом за 

инклузивно образовање, у циљу праћења ученика с различитим образовним 

могућностима. 

Кроз сарадњу с локалним институцијама, реализован је низ предавања на тему 

превенције болести и ризичних понашања, као и промоције физичког и менталног 

здравља, који су испраћени од стране педагога, психолога и одељењских старешина у току 

првог полугодишта. 

У оквиру васпитног рада, подстицани су просоцијални облици ученичког 

понашања кроз  хуманитарне акције током године, као и кроз преузимање активног 

учешћа у различитим пројектима као што су „Европски дневник“, Илијаш и УСАИД.  

      

3.  Рад са наставницима 

Одржавана је сарадња с наставницима школе у избору и примени облика учења 

метода и средстава рада, ради остваривања постављених задатака, предвиђених планом и 

програмом. Обављена је сарадња са професорима приправницима и њиховим менторима 

током припрема за наставу, као и посете часовима, током којих су давани инпути за боље 

писање припрема и реализацију саме наставе. Током године су реализоване обавезне 
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консултације за професоре различитих стручних већа током којих су добијали релевантан 

наставни метаријал и сугестије у побољшању односа са ученицима и родитељима.  

Консултације за дидактичко методичка питања одржавале су се средом од 12:30 до 

14:00 часова према следећем месечном распореду: 

Октобар – Стручно веће економиста и практичне наставе и Стручно веће правника 

Новембар – Стручно веће групе угоститељских предмета, Стручно веће српског језика и 

књижевности, Стручно веће страних језика 

Децембар – Стручно веће математике, Стручно веће физике, хемије и биологије, Стручно 

веће информатике 

Јануар – Стручно веће друштвених наука и Стручно веће физичког васпитања. 

Остваривана је сарадња са новинарском секцијом. Вршен је превентивни облик 

саветовања с ученицима, родитељима и професорима у школи кроз саветовање о 

начинима превазилажења адолесцентских проблема и промоцију пожељног понашања и 

менталног здравља уопште путем писаних садржаја у гугл учионици. Континуирано, 

током године пружана је подршка предметним професорима и одељенским старешинама у 

избору и примени техника учења, стварању подстицајне атмосфере на часу и развијању 

конструктивне комуникације у одељењу. Професори су оснаживани у препознавању 

способности, интересовања и склоности ученика који су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика, кроз различита такмичења организована у сарадњи са 

предметним професорима. Такође, пружана је подршка наставницима у раду са ученицима 

код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању образовних стандарда (али и 

током припрема за различите конкурсе и припрему за пријемни испит), као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагања мера за њихово превазилажење. Током 

школске године континуирано су одржавани састанци са одељенским старешинама и 

предметним професорима са циљем пружања подршке у сарадњи са ученицима и 

родитељима, код којих су идентификовани неадаптивни облици понашања и кршења 

правила понашања у школи. Пружана је подршка младим разредним старешинама и 
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новопримљеним предметним професорима у прилагођавању новог ритма живота и рада у 

школи, како са ученицима  и  родитељима, тако и са новим одговорностима и обавезама  

које их очекују. 

 Преузимано је учешће у раду различитих тимова у школи (Тим за социјалну 

подршку и реализацију ученичких иницијатива при којем је психолог био координатор за 

актуелну школску годину, Тима за инклузивно образовање, Тим за каријерно вођење и 

саветовање, Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања), као и у пружању додатне помоћи надаренима и ученицима са 

здравственим сметњама за које је постојала сумња од стране професора и одељењских 

старешина да негативно утичу на њихово образовно постигнуће. 

4. Рад са ученицима 

Током школске године, поред осталих задужења, највећи део радног времена 

посвећиван је раду са ученицима. Професионални идентитет психолога највише је базиран 

на испитивању општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи, психолошких успеха и 

напредовања ученика и одељења. Испитивања су углавном обављана опсервационом 

техником и применом стандардизованих мерних инструмената (ВИТИ, ММПИ, Плучиков 

индекс емоција, Маховеров тест људске фигуре, Тест професионалне оријентације, 

Адолесцент, Равенове матрице и др.). Школа је обогаћена стручном литературом и 

тестовима који омогућавају лакшу идентификацију зависничких образаца ученика 

(коцкање, кладионице, превенција насиља и коришћење интернета). Налази добијени овим 

путем коришћени су током саветодавног рада, саветодавно-инструктивног рада, 

професионалне оријентације ученика и идентификације деце којој је потребна подршка у 

процесу образовања и васпитања. Током читаве године пружана је подршка развоју 

професионалне каријере ученика обављањем тестирања професионалне оријентације и 

професионалним информисањем и саветовањем кроз организовање презентација 

релевантних факултета. На основу резултата овогодишње анализе професионалне 

оријентације, ученици који планирају наставак школовања су као и претходне године у 



129 
 
 

најфреквентније заинтересовани за смерове који се тичу безбедности као делатности, а за 

том делатношћу и даље је на другом месту усмерење ка административном подручју рада, 

као и према бављењу хуманистичким дисциплинама и пословима помагачког и 

образовног карактера. Најмање је интересовање и ове године за бављење техничко 

занатским пословима и пољопривредом. Подаци добијени професионалном оријентацијом 

базираном на мотивационом интервјуисању указују да је све већи интерес ученика наше 

школе за уметничке делатности, што указује на пораст инклузивности у школи.  

      

Психолог Јелена Лукић је у другом тромесечју са педагогом и директором школе 

учествовала у спровођењу и организацији Сајма образовања у Економској школи „Стана 

Милановић“, на ком су факултети презентовали своје програме будућим ученицима 

завршних година. Основни циљ сајма била је презентација програма образовања сваке од 

средњих школа ученицима осмих разреда, као и јачање сарадње с релевантним 

високообразовним институцијама. Учествовали смо и као презентери услуга, заједно са 

ученицима различитих профила. Интересовање је било велико, а ученици и родитељи су 

могли добити све корисне информације везане за упис и програме осталих трогодишњих и 

четворогодишњих смерова. Новина у оквиру овако организоване образовне манифестације 

јесте пораст броја бивших ученика наше школе који промовишу своје факултете том 

приликом.    

Такође, посете психологу организоване су ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања и понашања, који су 

долазили самостално или по упуту предметних професора, одељенских старешина и 

родитеља. Организована су предавања која су имала за циљ унапређење кључних 

компетенција, ставова и вредности потребних за живот у савременом друштву, развијање 

стратегија учења и мотивације, развијање социјалних вештина (ненасилне комуникације, 

конструктивног решавање проблема, уважавања различитости, превенција и препознавање 

породичног насиља, емпатије итд).  За потребе појединих ученика остваривана је сарадња 

са удружењем „Хумано срце“. Једна од масовнијих хуманитарних акција била је у 

организацији  Ученичког парламента Економске школе “Стана Милановић“, који је 
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доделио пакетиће за децу са аутизмом који у Кући добре воље време проводе у дневном 

боравку и стационару. Акција је организована кроз иницијативу Ђачког парламента и 

подршку Тима за хуманитарне активности.  Хуманост су подржале  и одабрана глумачка 

екипа с територије шабачке општине, као и бројне приватне фирме с којима школа 

остварује сарадњу. Пружана је подршка ученичком активизму и партиципацији у 

школском животу, кроз рад Ученичког парламента. Учествовало се у организацији 

спортских манифестација у школи, чије је циљ био хуманитарног карактера (Турнир у 

одбојци, Меморијални фудбалски турнир „ Лазар Стојковић“). Током децембра, 

организоване су хуманитарне акције које су за циљ имале скупљање средстава за 

опремање новогодишњих пакетића за малишане дечијег одељења  за кориснике Центра у 

којима су смештена деца са аутизмом, као и помоћ социјално угроженим корисницима 

фонда „Хумано срце“.     

Праћен је и кородинисан рад Ученичког парламента и подстицана њихова 

ангажованост у пројекту УСАИД, којим је средњошколцима било омогућено да одлучују 

на који начин ће потрошити 50000 и 300000 евра у оквиру развоја и унапређења школског 

живота. Пројекат је прекинут услед ванредног стања и нема информација о томе да ли ће 

се наставити током наредне школске године. Вршен је појачан васпитни рад за ученике 

који врше повреду правила понашања у школи, кроз рад Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања, саветодавни рад са родитељима/старатељима и 

сарадницима других надлежних институција, а све у најбољем интересу ученика.  

5. Рад са родитељима, односно, старатељима 

Како би се родитељи/старатељи боље упознали са радом психолошко-педагошке 

службе, присуствовало се родитељским састанцима ученика првог разреда. Та мера је 

имала ефекта, с обзиром да су родитељи у каснијој сарадњи наводили тај моменат, као 

један од одлучујућих, при обраћању за помоћ и подршку. Обављан је саветодавни рад са 

родитељима, односно, старатељима ученика који имају различите тешкоће у развоју, 

учењу и понашању, као и оснаживање родитеља у препознавању карактеристика своје 

деце које указују на њихове способности, у циљу усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја.      
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Узимано је учешће у раду Савета родитеља, по питањима, која се разматрају на 

Савету. Учествовало се у организацији предавања на теме превенције наркоманије, 

суицида, дигиталног насиља у сва четири разреда, као и у низу радионица на теме 

толеранције, емпатије, конформизма и безбедног понашања на интернету, за које је 

процењена потреба кроз индивидуални рад с ученицима и кроз рад на нивоу одељења. 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

Сарадња са директором, помоћником директора  и стручним сарадницима у овој 

области огледа се на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа, као и 

организационих решења по питању менторства и поделе одељенског старешинства. 

Такође, сарадња се одвија и на нивоу планирања, креирања, припреме и организације 

разних облика стручног усавршавања (план стручног усавршавања за чланове колектива 

одабиром обавезних семинара).      

Током године, био је заступљен и рад са директором и педагогом по питању 

приговора жалби ученика и њихових родитеља или старатеља на оцену из предмета и/или 

владања (документацију поседује директор и психолог школе). 

Заједно с управом школе и педагогом и секретароим учествовао сам у састанцима 

поводом васпитно дисциплинских поступака вођених против ученика који су правили 

теже повреде права и обавеза. 

Учествовао сам у организацији и планирању наставе на даљину и пружао допринос 

у њеној реализацији. 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

Учествовало се у раду васпитно-образовног, одељенског, односно,  наставничког 

већа, информисањем и давањем саопштења, у циљу јачања наставничких компетенција. 

Партиципирало се у раду Тима за социјалну подршку и реализацију ученичких 

иницијатива, Тима за самовредновање рада школе, Тима за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тиму за инклузивно образовање 

деце, као и у организацији професора за дежурање на завршном испиту ученика основних 
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разреда, држањем обука и упутстава.  Учествовало се у организацији такмичења у школи, 

како интерних тако и на општинском нивоу. Такође се учествовало у раду Актива 

стручник сарадника на нивоу града. 

 8. Сарадања са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

Остваривана је одлична сарадња са запосленима Центра за социјални рад Шабац, 

Развојног саветовалишта, Домом здравља Шабац, Заводом за јавно здравље Шабац, 

Општом болницом Шабац, Библиотеком шабачком, Канцеларијом за младе, 

Волонтерским центром, МУП-ом Шабац, Културним центром, Центром за стручно 

усавршавање Шабац, невладиним организацијама едукативног карактера, локалним 

медијима и другим основним и средњим школама, по потреби, на основу дужности и на 

личну иницијативу.   

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Документација се огледа у постојању Дневника рада (електронска форма), и по 

потреби, психолошких досијеа ученика. Такође, постоји евиденција о свим психолошким 

тестирањима ученика, али и посећеним активностима и часовима. Вршена је припрема за 

рад предвиђен годишњим и оперативним месечним плановима, као и читањем законских 

регулатива и стручне литературе. 

                                                           Иван Тодић (замена Јелене Гајић), психолог школе    

                    

Годишњи извештај о раду педагога за школску 2019/2020. годину 

 

Школски педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Правилником о 

програму свих облика рада стручних сарадника, као и планом и програмом рада педагога 

за ову школску годину, али и задатке по налогу директора школе. 

 

1. Планирање и програмирање васпитино-образовног рада 
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Педагог је учествовао у изради годишњих и месечних извештаја из свих области рада 

школе. Учествовао је у изради у састављању годишњег плана рада за нову школску 

годину и писању појединих делова годишњег извештаја о раду школе. У оквиру ГПРШ 

налази се и програм рада педагог. Прикупљао и формирао базу годишњих планова рада 

наставника. Учестовао је у изради Школског програма. 

Педагог је саставио свој годишњи план рада и континуирано је састављао своје месечне 

планове. Такође, писао је извештаје на месечном и на годишњем нивоу, на дневном нивоу 

водио сопствену евиденцију рада. 

Kао члан Стручног актива за развојно планирање, педагог је пратио реализацију Развојног 

план школе за текућу школску годину. Пратила је и присуствовала састанцима свих 

Тимова током школске године, као координатор Тима за подизање квалитета рада 

установе, редовно је одржавала састанке, распоређивала задужења унутар свог Тима и 

сачињавала извештаје о раду истог.   

Педагог је учествовала у организовању образовно - васпитног рада у школи кроз праћење 

остваривања редовне, додатне и допунске наставе, секција, припрема за такмичење и 

припремне наставе за упис на факултете и високе струковне школе. Кроз сарадњу са 

стручним већима и свим наставницима у школи, педагог је учествовала у припреми 

садржаја наставних планова и програма, помажући у писању припрема за часове, избору 

адекватних наставних метода и средстава, примени новина у садржајима и методама, 

унапређивању процеса оцењивања.  

Током школске године обављено је прикупљање, обрада и анализа података са свих 

одељенских већа на сва четири класификациона периода, као и са ванредних одељенских 

већа. О резултатима тих анализа редовно су обавештавани: разредне старешине, 

професори, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. Ови резултати су стална 

тема разговора педагога и чланова колектива, са циљем унапређивања рада и резултата 

сваког ученика, али и школе. Такође су могућности за унапређивање успеха ученика биле 

тема разговора и на Ученичком парламенту.  

Kонтинуирано је пратила ЕсДневник, као и глобалне и оперативне планови рада 

наставника,водила записник са састанака Савета родитеља. Услед појаве вируса ковид19 и 

промене у реализацији наставе у марту, преласком на извођење наставе на даљину, 

пратила комуникацију, послате материјале и оптерећеност ученика од стране наставника. 

Учествовао је у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим 

институцијама до трајања регуларне наставе(факултетима и високим школама у 

припремању Сајма образовања, невладиним организацијама, другим јавним 
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институцијама), планирала и припремала документацију за посете екстерних просветних 

инспектора и поступала према наложеним мерама. 

Учествовао је у конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности, 

реализацији културних манифестација, представљању рада школе, припремању Свечане 

седнице, вођењу фејсбук странице, а и током наставе на даљину, у сарадњи са психологом 

школе уређивала гугл учионицу намењену ученицима и писала о темама учења, 

мотивације, слободног времена и другим релевантним темама. 

Праћена је реализација васпитно-образовног рада и систематски је праћен и вреднован 

васпитно-образовни, односно наставни процес, као и развој и напредовање ученика како у 

редовним, тако и онлајн околностима школске 2019/20.године. 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног 

рада 

 

Педагог је у току  школске године пратио реализацију наставних планова и програма кроз 

прегледање дневника, евиденцијом долажења ученика на наставу, уредност и формативно 

оцењивања, као и усаглашавање дисциплинских мера са законским одредбама. Такође је 

пратио усаглашавању критеријума оцењивања, првенствено у стручним већима, али и кроз 

свакодневне разговоре са професорима. На свим класификационим периодима  уредно су 

прикупљени подаци који су изнети на Одељенским већима, након чега је вршена њихова 

обрада и анализа, а потом би добијени резултати били представљени на седницама 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. 

Педагог је водио евиденцију и базу података о стручном усавршавању наставника унутар 

установе, и евидентирала упитнике присутних наставника различитим активностима у 

оквиру правилника о стручном усавршавању унутар установе. 

Педагог је водио евиденцију о изостанцима и оценама ученика са којима сарађује, као и 

евиденцију долазака родитеља чија деца имају проблеме у понашању или учењу.  

 

3. Рад са наставницима – професорима 

 

Током целе школске године професорима је била пружена адекватна помоћ на 

конкретизовању и операционализовању циљева и задатака васпитно-образовног рада. 
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Помоћ је пружена у областима писања наставних планова и програма, припрема за 

редовне часове, додатну и допунску наставу. Помагала професорима у изради делова 

Школског програма, израдила неопходне табеле и састављала исти документ. Такође, 

педагог је помагао разредним старешинама и наставницима који су организовали 

слободне активности, угледне часове или друге активности у области стручног 

усавршавања унутар установе.  

Такође, педагог је присуствовала и појединим часовима разредног старешине, где су 

ученици били упућени у начин рада школе, обавештени о правилима понашања у школи, 

и где су рађене различите едукативне и психолошке радионице, како би атмосфера у 

одељењима била подстицајна и адекватна. Пружана је помоћ наставницима и разредним 

старешинама у вођењу различитих евиденција. 

Консултовање педагога са професорима је свакодневно, како о токовима наставе из 

различитих предмета и могућностима интеракције међу сродним предметима, тако и о 

могућим мерама које треба предузети како би дошло до побољшања наставе, понашања 

ученика, као и до подизања квалитета нивоа ученичких знања. Професоре је обавештавала 

и пријављивала на различите акредитоване семинаре, прослеђивала релевантне мејлове и 

информације о едукацијама, предавањима и трибинама. 

 

4. Рад са ученицима 

 

Сарадња са ученицима траје током целе школске године. Од пријема и упознавања 

ученика првог разреда,  до припреме матураната за одлучивање о избору места за даљи 

наставак школовања, до што бољег успеха на пријемним испитима на факултетима и 

високим струковним школама. Током школске године праћени су: школски успех, 

напредовање и развој, као и владање свих ученика. 

Вођени су саветодавни разговори о професионалној оријентацији ученика, као и са 

ученицима који су имали одређених проблема, као што су слабе оцене, лоше владање, 

нерад, ометање часова итд. Пружена је помоћ у учењу градива, ученици су квалитетно и 

широко професионално информисани.  Заједно са наставницима и родитељима-

старатељима педагог се укључивала при предузимању одговарајућих васпитних мера. 

Ове школске године организована су предавања, радионице, ученици су били укључени у 

јавно-културни живот града. Педагог је по потреби и жељи ученика или разредних 

старешина одржавао радионице које су обухватале тематику учења, толеранције, 

прихватање различитости, превенције насиља.  
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Педагог је током ове школске године сарађивао са ученицима и кроз рад Ученичког 

парламента, присуствовао је на свим седницама, преносио ученицима и председнику 

парламента позиве на различите конкурсе, пријављивао их на пројекте и едукације, 

преносио информације Управе школе и истима износио идеје парламентараца. 

 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

 

На почетку школске године педагог учествује на првим родитељским састанцима у 

одељењима прве године. Том приликом упознаје родитеље о школи укратко, а о раду 

педагошко-психолошке службе детаљно, кроз навођење области рада и позиве на сталну 

сарадњу и укључивање у рад Савета родитеља. 

Током школске године педагог је сарађивао са много родитеља, највише са онима чија су 

деца због разних прекршаја била у програму посебног васпитног рада, са обавезом 

јављања педагогу и психологу по договору. У сарадњи са разредним старешинама, 

професорима, психологом, пружена је помоћ тим ученицима, те је већина њих кориговала 

своје понашање у друштвено и школски прихватљиво. 

Педагог је, заједно са психологом школе, учествовао у организацији Савета родитеља. 

Водио је записник на састанцима истог. Прикупљени су подаци од разредних старешина о 

родитељима- представницима сваког одељења, вођена је евиденција о њиховим доласцима 

на седнице. На седницама Савета родитеља педагог обавештава родитеље о резултатима 

успеха и изостанака са сваког класификационог периода.  

Педагог је учествовала у организацији посета основних школа нашој школи и пријему 

ученика основних школа, као и на упису првог разреда, где је имала прилике да разговара 

са родитељима будућих и тек уписаних ученика и одговори на потребе и питања родитеља 

о нашој школи. 

 

6. Рад са директором и стручним сарадницима 

 

У току целе школске године, сарадња са директором и психологом је неопходна. Циљ 

нашег заједничког рада јесте истраживање постојећег васптино-образовног рада, 

одговарање на потребе школе и предлагање мера за унапређење рада. Сарадња је била 

заснована и на томе да се нађе најадекватније могуће решење за ученике који много 

изостају са наставе и имају проблеме са дисциплином, те је кроз организоване састанке са 
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директором, стручном службом, разредним старешинама, ученицима и родитељима њима 

пружена помоћ и дате неопходне информације, како би се понашање појединих ученика 

побољшало.  

Такође, сарадња је постојала и кроз заједнички рад у оквиру стручних актива и тимова. У 

току заједничког рада констатно се одвијала размена потребних информација како би се 

што боље испланирале одређене активности, реализовао програм рада школе и извештај о 

раду установе. У оквиру активности педагошко-психолошке службе, уз повремене 

консултације и изношење одређених предлога, пружена је помоћ деци из 

маргинализованих група и деци са тешкоћама у учењу, те се тражило најпогодније 

решење за побољшање њиховог целокупног функционисања у школи. 

Такође, у току одржаних седница Одељенских већа и Наставничких већа, ове службе су 

адекватном сарадњом и пружањем узајамне помоћи дошле до одређених решења у циљу 

добробити ученика, професора, али и школе у целини. 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

 

У оквиру аналитичко-истраживачког рада сви подаци о успеху ученика и васпитно-

дисциплинским мерама на класификационим периодима су адекватно прикупљани, 

обрађени и анализирани и презентовани. Педагог је била члан у оквиру више тимова, и у 

оквиру тих тимова имала је одређена задужења, највише у области прикупљања и анализе 

података. Такође, педагог је учествовала на седницама Одељењских већа, Наставничког 

већа, Савета родитеља и на седницама Школског одбора и Ученичког парламента. Члан је 

актива стручних сарадника града Шапца. 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

 

Сарадња која је започета пре много година са појединим установама и организацијама, 

настављена је и у току ове године. Настављена је дугогодишња сарадња са Центром за 

социјални рад према потребама ученика и школе, са Црвеним крстом у циљу 

организовања добровољног давања крви пунолетних ученика и одређених едукативних 

трибина. Сарадња са Регионалним заводом за заштиту здравља и Центром за децу са 

аутизмом је остварена кроз ангажовање ученика у хуманитарним активностима, приликом 



138 
 
 

којих су обављене посете овим институцијама. Такође, настављена је дугогодишња 

сарадња са факултетима из различитих градова у Србији, као и високим школама, како 

државних тако и приватних. Сарадња се огледала у организовању Сајма образовања 

унутар наше школе, при чему су сви позивани факултети били у прилици да ученицима 

одговарају на питања и дају им релевантне информације, на основу чега би се ученици 

лакше определили за факултете које би желели да упишу. Одржана је и остварена сарадња 

и са институцијама културе у граду Шапцу и ван њега (Библиотеком, Позориштем, 

Културним центром, средњим и основним школама). Такође, сарадња је остварена и  са 

Саобраћајном полицијом града Шапца, Удружењем параплегичара и квдриплегичара 

Мачванског округа, а све то кроз организовање едукативних трибина, предавања и 

представа за ученике. 

Педагог је прибављао и слао потребне податке по потреби у Школску управу, Локалну 

самоуправу, Завод за статистику. 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 

Педагог је учествовала у раду свих стручних органа школе- Одељенских већа, 

Наставничког већа, Савета родитеља и по потреби Школског одбора. Стручно 

усавршавање текло је кроз индивидуални рад, читањем стручне литературе, праћењем 

сајтова Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Просветног савета, Завода 

за унапређивање образовања и васпитања. Педагог је едукант друге године Системске 

породичне терапије.  

Вођена је евиденција о раду са наставницима, ученицима и родитељима. Прикупљање 

података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке о ученицима 

обављано је у складу са потребом очувања приватности ученика и родитеља 

Израђени су, припремани и чувани протоколи и чек листе за праћење наставе и васпитних 

активности на нивоу школе, 

Педагог се континуирано стручно усавршавала похађањем акредитованих семинара, 

учешћем на стручним скуповима, саветовањима и трибинама, континуираном разменом 

искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.  

Свакодневно је водила Дневник рада. 

Стојићевић Катарина, педагод школе 
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Извештај о раду школског библиотекара школске 2019/2020. године 

 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 Предати извештаји о раду школске библиотеке, шк. библиотекара, 

библиотечке секције из претходне шк. 2019/2020. године. 

 Израђени годишњи, месечни планови рада школске библиотеке. 

 Израђени годишњи, месечни планови рада библиотечке секције. 

 Планиран и програмиран рад са ученицима у школској библиотеци не само 

са члановима библиотечке секције, већ и посебно заинтересованим ученицима за рад у шк. 

Библиотеци 

 Планиран и програмиран рад са ученицима током наставе на даљину 

 

 

 учешће у изради годишњег плана рада школе; извештаја о раду школе 2019/2020. 

 реализован сопствени истраживачки рад – број позајмљеих публикација у првом и 

другом полугодишту су упоређени, повећан је број корисника – све у циљу 

унапређења васпитно.образовног рада и бољег успеха ученика у школи 

 Одабир и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 

активности.  

 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 сарадња са колегама који држе угледне часове: пружање техничке подршке за 

планирање, припрему и евалуацију часаова 

 сарадња са одељенским старешинама  

 наставно особље је редовно информисано о новонабављеним публикацијама, 

понудом издавачких кућа 

 координирана набавка потребних публикација наставном особљу и ученицима 

 договор са наставницима око коришћења простора шк. библиотеке 

 Враћање позајмљених публикација 

 Подршка наставницима у реализацији наставе на даљину указивањем на слободан 

приступ литератури у е-библиотекама 

                                                 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
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4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 свакодневно инсистирамо на културном понашању, пажљивом руковању и чувању 

позајмљених књига, те санирању оштећених 

  ученици упознавани са књижним фондом 

 пружана помоћ ученицима при избору књиге невезане за лектиру 

 упознавање ученика првог разреда са радом школске библиотеке (септембар) 

 анимирани ученици (посебно ученици прве године ) да једном недељно замене 

позајмљене књиге 

 рад са библиотечком секцијом: Обука ученика за дежурство у шк. библиотеци. 

Формиране групе ученика за библиотечку секцију. 

 сарадња библиотечке и историјске секције  

 израда паона посвећеног стогодишњици Великог рата 

 присуствовање позоришној представи у СНП Нови Сад,  

 угледни часови из српског језика и филозофије  

 обележен 10.12., Дан људских права и 11. 12., Дан УНИЦЕФ- а 

 постављање изложбе у холу школе ( ,,Људска права“) 

 у сарадњи са професором енглеског језика Соњом Јосиповић (пословни енглески 

језик) , израда више паноа на тему ,,Успешне маркетингшке кампање“ 

 у сарадњни са професором енглеског језика Соњом Јосиповић,  израда више паноа 

на тему ,, Шекспирова дела “ 

 израда паноа и учешће у организацији школске славе 

 израда паноа ,, Жене, љубав и мода“, поводом Међународног дана жена 

 обележавање недеље новца и Дана потрошача (15. март) 

 ученици су имали приступ интернету у шк. библиотеци, уз надзор шк. 

Библиотекара 

 презентација садржаја и литературе из отворених електронских библиотека 

 техничка подршка ученицима током трајања онлајн наставе 

 техничко – материјална подршка школске библиотеке социјално и економски 

угроженим ученицима 

 

                    

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
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 на родитељским састанцима одељенске старешине су пренела обавештење о 

набавци нових књига за школску библиотеку 

 на родитељским састанцима одељенске старешине су обавестиле родитеље о броју 

позајмљених публикација (децембар, мај) 

 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 свакодневна сарадња са наставницима, стручним сарадницима  и руководством 

школе 

 припремање и организовање ВН  активности школе  

 сарадња са шк. педагогом и психологом 

 редовни седмични састанци са руководством школе 

 организовање радионице „Сефардска кухиња“ 

 учешће у организацији наставе на даљину током ванредног стања, почев од 

16.03.2020.  

 

 

                     7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 присуствовано седницама Наставничког ве ћ а 

 координација рада шк. тима за хуманитарну, културну и јавну делатност школе  

 присуствовање састанцима Актива друштвених наука 

 учешће у раду школских тимова по потреби тачака дневног реда и укључивања 

школског библиотекара 

 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 сарадња са Културним центром 

 присуство састанку у Библиотеци шабачкој поводом утврђивања смерница сарадње 

ових двеју установа. Састанку присуствовали Небојша Цвејић, надзорник, Весна 

Павловић, координатор практичне наставе и Љиљана Јосиповић, школски 

библиотекар.  

 од удружења ,,Школски библиотекари Србије'' добијено пар улазница за Сајам 

књига,Бгд 

 попуњен и послат анкетни листић (Народна библиотека Србије ) 

 посета и сарадња са Библиотеком  шабачком  
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 одржан састанак у Народном музеју са директорком Нелом Тонковић, на тему 

међусобне сарадње 

 посета представника Еуро банке школској библиотеци поводом отварања 

електронске библиотеке  

 посета школској библиотеци помоћника министра, Александра Пајића 

 посета дигиталним платформама са културним садржајем различитих институција 

од друштвеног и културолошког значаја (представе у позориштима, поставке у 

музејима...)  

 

  

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 статистика- дневна и месечна, полугодишња и годишња 

 евидентирано коришћење не/књижног фонда у школској библиотеци 

 редовна евиденција о раду школског библиотекара  

 набавка, класификација, инвентарисање, каталошка обрада, сигнирање, смештај 

 вођена евиденција о расходу и отпису дотрајалих и неактуелних публикација 

 санирано преко 150 оштећених књига 

 преко Интернета праћене иновације у савременом библиотечком пословању 

 интерно стручно усавршавање: посета Сајму књига у Београду (24.10.2019.);  

 редовна евиденција о ваннаставним активностима у школи и ван ње 

 састанак актива школских библиотекара у библиотеци гимназије (септембар, 2019.) 

 састанци Актива школских библиотекара Мачванског округа (октобар, јун) 

 

Љиљана Јосиповић, школски библиотекар 

 

 

  Извештај о раду школске библиотеке  шк. 2019/2020. године 

    

     Школска библиотека  Економске школе ,, Стана Милановић '' организована је тако да 

њен фонд  фонд треба да задовољи читалачке потребе и различите интересе ученика и 

(не)наставног особља школе. 

     Руководство школе и школски библиотекар посебно брину о побољшавању услова за 

успешан рад школске библиотеке. 
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    Стручне библиотечке послове обављала је професор социологије, Љиљана Јосиповић, са 

положеним стручним испитом за школског библиотекара.  

     Од стручне документације постоје: Инвентарне књиге монографских публикација, 

Књига инвентара за серијске публикације , Књига корисника, картотека за ученике I-IV  

разреда, свеска за евиденцију о коришћењу библиотечког фонда за ученикеI-IV  разреда и 

раднике школе, дневник шк. библиотекара, Таблица универзалне децималне 

класификације, стручна литература, извештаји са семинара, трибина, стручних предавања, 

састанака школских библиотекара Мачванског округа ... 

  Укупно је купљено преко 270 наслова. Вођена је евиденција о коришћењу 

библиотечког фонда у  школи. У другој половини маја стање је било овакво:  Наставно и 

ненаставно особље задужено за 387 публикација (прошле школске 2018/2019. године 478).     

    Просечно је 73 % ученика долазило у шк. библиотеку да позајми књигу по свом избору. 

Прошле шк. године, просечно је више од 58% ученика бирало белетристику. Закључак: 

анимирано је најмање 15 % ученика више, него претходне шк.године. 

     Поседујемо уџбенике, радне свеске од ,,важећих'' издавача у школи, а често се 

позајмљију и они издатих у другим издавачким кућама. 

     Простор је погодан за тимски рад, рад у малим групама: припрема за такмичења, 

одржавају се часови грађанског васпитања, секције, долазе школски тимови да раде… 

     Опрема је функционална: 

- простор за смештај књига је на полицама  од пода до таванице-организован 

је слободан приступ публикацијама - читаонички простор у оквиру исте 

просторије - радни сто за рад са корисницима, други за рад библиотекара, 

трећи сто је слободан - интернет (нема програм за библиотечку 

информатичку делатност) 

Библиотечки фонд је смештен на полицама и сређен по УДК систему. 

Отворен је нови простор који чини целину са осталим делом библиотеке. У њему су 

смештени рачунари, који су доступни ученицима и запосленима у школи. На овај начин се 

школа укључила у савремене трендове електронског учења. 

     Закључак је да се број корисника и број позајмљених публикација умањио незнатно у 

односу на претходну школску годину. Али, да је повећан број дешавања која се одвијају у 

организацији школске библиотеке. Повећан је број учесника у њима. И на тај начин се 

остварују предвиђени циљеви и задаци рада. 

школски библиотекар, Љиљана Јосиповић 



144 
 
 

 

VII РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

НАСТАВНИКА 

Реализација наставе 

 

Настава до 16. марта 2020. године углавном реализована према плану и школском 

календару. Број одржаних часова не одступа од предвиђеног.  

Планови и програми рада за редовну и изборну наставу 

Редовна настава је била потпуно стручно заступљена. Наставници, који држе и 

редовну и изборну наставу, су благовремено предали своје глобалне и месечне планове 

руководиоцима својих стручних већа. Помоћник директора и педагог су прегледали 

предате планове и они су део Годишњег плана рада школе и Школског програма, а постоје 

и као евиденција у електронској форми. Сви одржани часови редовно су се евидентирали 

у Књигама евиденције (е-дневницима), о чему су водиле рачуна одељењске старешине и 

ПП служба. 

Допунска настава 

Допунска настава је организована за ученике који су континуирано или повремено 

заостајали у савладавању образовних садржаја предвиђених редовном наставом.  

Сваки наставник је у задужењима у четрдесетчасовној радној недељи дао 

оријентациони број часова допунске наставе, руководећи се сопственим искуствима од 

предходних година.  

Идентификацију ученика који заостају у раду је вршио предметни наставник у 

сарадњи са одељењским већем и ПП службом. Организацију и реализацију ових часова је 

вршио такође предметни наставник у складу са могућностима ученика и дневног ритма 

Школе. Садржаје и теме које су се прорађивале на часовима допунске наставе је 

одређивао предметни наставник у складу са индивидуалним потребама сваког ученика.  

Одржани часови допунске наставе су континуирано евидентирани у посебним 

књигама евиденције (е-дневницима). 
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Праћење ефеката часова допунске наставе је радио сваки предметни наставник, 

одељењски стерешина и ПП служба кроз групни и индивидуални саветодавни рад са 

ученицима. 

Додатна настава 

Додатном наставом су обухваћени ученици који имају интересовања да своја знања 

из одређених области прошире у односу на оно што је предвиђено редовном наставом.  

Наставници су сами предлагали број часова додатне наставе у оквиру задужења у 

четрдесет-часовној радној недељи, руководећи се сопственим искуствима и искуствима 

својих стручних већа од предходних година.  

Идентификацију ученика који се истичу у раду и имају жељу да прошире своја 

знања је вршио предметни наставник у сарадњи са одељењем, одељењским већем и ПП 

службом. Организацију и реализацију ових часова је вршио такође предметни наставник у 

складу са могућностима ученика и дневним ритмом Школе. Програм рада је радио 

наставник, али у сарадњи са ученицима, поштујући њихове жеље и исказана 

интересовања.  

Одржани часови додатне наставе су континуирано евидентирани у посебним 

књигама евиденције (е-дневницима) 

Праћење ефеката часова додатне наставе је вршио сваки предметни наставник, у 

сарадњи са одељењским стерешином.  

Анализу реализације редовне, допунске и додатне наставе је радила ПП служба на 

крају сваког класификационог периода. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА за такмичења и матурске испите је реализована из: 

Одржани часови додатне наставе су континуирано евидентирани у посебним 

књигама евиденције (е-дневницима). 

Ваннаставне активности 

Реализација програма унапређивања ваннаставних активности биће приказана кроз: 

рад одељењских заједница, рада Ученичког парламента, као и кроз приказ рада 

многобројних секција, кроз које ученици наша школа имају могућност да се афирмишу на 

другачије начине.  



146 
 
 

Евиденција ваннаставних активности: допунске, додатне, сеција, припрема за 

такмичење и и припреме за полагање матуре. Комплетна евиденција ваннаставних 

активности се налази у Књигама евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у 

средњој школи. 

VIII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ 

СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

План рада и извештај одељењских старешина 

Први  разред  

Одељењске старешине првог разреда су: I1- Тодоровић Богуновић Снежана, I2- 

Тодоровић Весна, I3- Марковић Ивана, I4 – Анђелковић Милица, I5- Берић Дамњановић 

Даниела, I6- Јаковљевић Немања,  I7- Рисовић Ђорђе, I8- Матић Петар и I9- Мишић Иван. 

 На почетку школске године одељењске старешине првог разреда су се упознавале 

са ученицима, уводиле их у рад школе, презентовани су Правилници школе као и 

Протокол о заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за 

Ученички парламент, анализирана је социјална структура одељења. На часовима 

одељењских заједница су прикупљни подаци о здравствено-психолошко профилу ученика 

уз помоћ ПП службе, ученици су упућивани на допунску наставу у сарадњи са 

предметним наставницима.        

 Ученици су учествовали на трибинама које су организоване у школи, упућивани су 

у секције и друге ванаставне активности, као и у прослави Дана школе и школске славе Св 

Саве. У току године организована су 3 родитељска састанка услед ванредног стања током 

трећег тромесечја, анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог и трећег 

тромесеја, првог полугодишта као и подела књижица и сведочанстава. Током године су, 

по потреби, реализавани састанци одељенских старешина са директором школе, атицали 

су се организације рада, набавке уџбеника и униформи (за ученике трећег степена), 

распоредом часова и вежби, и плана организације екскурзије. Екскурзија није реализована, 

због настале пандемије вируса Ковид 19.  
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 Одељенским старешинама првог разреда понуђен је план рада, те су они у складу 

са њим, а узимајући у обзир актуелна дешавања у школи организовали часове одељенског 

старешине. Теме су на прикладан начин прилагођаване и онлајн настави. 

Септембар 

Упознавање са ученицима, школски календар, распоред часова 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  

дужности 

Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања 

Разговор са ученицима о утисцима везаним за нову средину и 

очекивањима од школе (Моје жеље и очекивања - почетак) 

Октобар: 

Хуманитарни рад одељењске заједнице 

Помоћ ученицима у структуирању слободног времена - учешће у раду 

секција и друге ваннаставне активности 

Праћење напредовања ученика, развијање осећаја и смисла за заједнички 

живот и рад 

Изостанци и текући проблеми 

Новембар: 

 

Тема по избору ученика 

Крај првог тромесечја – анализа успеха 

Дечија недеља – Конвенција о правима детета 

Рад на развијању међусобне помоћи при учењу 

Децембар: 

 

Светски дан борбе против АИДС-а (01.12.).  

Људска права (Meђународни дан особа са инвалидитетом (03.12.) ,  

Међународни дана људских права 10.12.) 

Рад на уређењу учионице 

Јануар 

Учешће у прослави школске славе Св. Саве.  

Дан борбе против дуванског дима (31.01.) 

Успех и дисциплина на крају I полугодишта и подела ђачких књижица 
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Фебруар: 

Радионица насиље 

Разговор о потребама ученика 

Обележавање Дана заљубљених (14.02.) 

Изостанци и текући проблеми 

Март: 

Разговор о додатној и допунској настави 

Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа 

Рад са ученицима са проблемима у понашању 

Изостанци и текући проблеми 

Април: 

 

Спортски дан (поводом Светског дана здравља 07.04.) 

Успех и дисциплина на крају трећег тромесечја 

Насиље у адолесцентским везама 

Изостанци и текући проблеми 

Мај: 

 

Час осмеха (вицеви, музика, имитације) 

Тема по избору ученика 

Изостанци и текући проблеми 

Јун: 

 

Припреме за крај школске године 

Моје жеље и очекивања (поређење са почетним) 

Анализа рада и успеха 

 

Додатна упутства: Моја школа, жеље и очекивања – После разговора, ученици пишу своја 

очекивања од школе. Те цедуље треба сачувати и отворити на крају школске године, када 

треба продискутовати са ученицима колико су њихова очекивања испуњена и разлоге 

томе. 

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у 

настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају.  
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Други разред 

II1- Радишић Светлана , II2- Тодоровић Весна, II3- Мандић Мирјана, II4 – 

Петронијевић Милан, II5- Симић Љубица, II6- Кијурина Николић  Милица,  II7- Савић 

Оља, II8- Петровић Зоран и II9- Петровић Владан.   

На почетку школске године одељењске старешине другог разреда су поново, 

уводиле ученике у рад школе, презентовани су Правилници школе као и Протокол о 

заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за Ученички 

парламент, Ученици су упућивани на допунску наставу у сарадњи са предметним 

наставницима.          

 Ученици су учествовали на трибинама које су организоване у школи, упућивани су 

у секције и друге ванаставне активности, као и у прослави Дана школе и школске славе Св 

Саве. У току године организована су 3 родитељска састанка услед ванредног стања током 

трећег тромесечја, анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог и трећег 

тромесеја, првог полугодишта као и подела књижица и сведочанстава. Током године су, 

по потреби, реализавани састанци одељенских старешина са директором школе, атицали 

су се организације рада, набавке уџбеника, распоредом часова и вежби, и плана 

организације екскурзије. Екскурзија друге године је успешно реализована. Одељенским 

старешинама другог разреда понуђен је план рада, те су они у складу са њим, а узимајући 

у обзир актуелна дешавања у школи, организовали часове одељенског старешине. 

Теме су на прикладан начин прилагођаване и онлајн настави. 

Септембар 

Кућни ред школе и подсећање на права, обавезе и одговорности ученика 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  

дужности 

Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања 

Припреме за екскурзију 
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Октобар: 

Помоћ ученицима у структуирању слободног времена - учешће у раду 

секција и друге ваннаставне активности 

Кад бих био директор – предлози  за унапређење наставе 

Тема по избору ученика 

Новембар: 

 

Методе и технике учења 

Успех на крају првог тромесечја 

Вршњачки конфликти и како их решити 

Децембар: 

 

Саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у раду 

Светски дан борбе против АИДС-а (01.12.).  

Људска права (Meђународни дан особа са инвалидитетом (03.12.) ,  

Међународни дана људских права 10.12.) 

Разговор о потреби за допунским и додатним радом из различитих 

предмета 

Јануар 

Успех и дисциплина на крају I полугодишта и подела ђачких књижица 

Учешће у прослави школске славе Св. Саве. 

 Дан борбе против дуванског дима (31.01.) 

Учешће у организацији хуманитарне акције 

Фебруар: 

Конфликти и начини решавања  

Другарство у одељењу  

Обележавање Дана заљубљених (14.02.) 

Изостанци и текући проблеми 

Март: 

Стваралаштво ученика (неки конкурс и сл.) 

Тема по избору ученика 

Партиципација у декорацији и одржавању учионице 

Изостанци и текући проблеми 
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Април: 

 

Разговор о насиљу у партнерским везама 

Успех и дисциплина на крају трећег тромесечја 

(Не)пожељно облачење 

Изостанци и текући проблеми 

Мај: 

 

Зашто сам радије на Фејсбуку него напољу 

Шта ме опушта – предлози 

Тема по избору ученика 

Јун: 

 

На крају желим да кажем 

Крај другог полугодишта – резултати 

А за следећу годину … (сугестије, предлози) 

Трећи разред 

Одељењске старешине трећег разреда су: III1- Ружица Којић Сладаковић , III2- 

Сандра Рафаиловић, III3- Момчило Шобић, III4 – Соња Јокић Мијатовић, III5- Александар 

Павловић, III6- Весна Алексић,  III7- Перица Ђокић, III8- Љиљана Марчић Џиновић и III9- 

Тамара Тодоровић.      

На почетку школске године одељењске старешине трећег разреда су, поново, 

уводиле ученике у рад школе, презентовани су Правилници школе као и Протокол о 

заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за Ученички 

парламент, Ученици су упућивани на допунску наставу у сарадњи са предметним 

наставницима.         

 Ученици су учествовали на трибинама које су организоване у школи, упућивани су 

у секције и друге ванаставне активности, као и у прослави Дана школе и школске славе Св 

Саве. У току године организована су 3 родитељска састанка с обзиром на ванредно стање 

током трећег тромесечја, анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог и 

трећег тромесеја, првог полугодишта као и подела књижица и сведочанстава. Током 
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године су, по потреби, реализавани састанци одељенских старешина са директором школе, 

атицали су се организације рада, набавке уџбеника, распоредом часова и вежби, и плана 

организације екскурзије. Одељенским старешинама другог разреда понуђен је план рада, 

те су они у складу са њим, а узимајући у обзир актуелна дешавања у школи, организовали 

часове одељенског старешине. 

Неке од тема у току ванредног стања су прикладно прилагођаване онлајн настави. 

Септембар 

Кућни ред школе и подсећање на права, обавезе и одговорности ученика 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  

дужности 

Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила понашања 

Припреме за екскурзију 

Октобар: 

После екскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију 

Ваннаставне активности, Ђачки парламент 

Здрави стилови живота 

Тема по избору ученика 

Новембар: 

 

Вишеструке интелигенције; моја доминантна интелигенција и стил учења 

Успех на крају првог тромесечја 

Мере за побољшање успеха 

Саветодавни рад са ученицима са потешкоћама у учењу/проблемима у 

понашању 

Децембар: 

 

AIDS – шта у ствари знам о томе 

Људска права (Meђународни дан особа са инвалидитетом (03.12.) ,  

Међународни дана људских права 10.12.) 

Разговор о потреби за додатним и допунским радом за поједине предмете 
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Јануар 

Успех и дисциплина на крају I полугодишта и подела ђачких књижица 

Учешће у прослави школске славе Св. Саве. 

Учешће у организацији хуманитарне акције 

Фебруар: 

Дан борбе против дуванског дима (31.01.) 

Сексуално преносиве болести (радионица) 

Обележавање Дана заљубљених (14.02.) 

Изостанци и текући проблеми 

Март: 

Стваралаштво ученика (неки конкурс и сл.) 

Тема по избору ученика 

Партиципација у декорацији и одржавању учионице 

Изостанци и текући проблеми 

Април: 

 

Спортски дан 

Треће тромесечје – анализа успеха 

Како проводим слободно време 

Мај: 

 

Предрасуде и како их савладати 

 Комуникација и  међуљудски односи у одељењу 

Тема по избору ученика 

Изостанци и текући проблеми 

Јун: 

 

Испричаћу вам нешто лепо 

А за следећу годину … (сугестије, предлози) 

Крај школске године 

Четврти  разред 
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Одељењске старешине четвртог разреда су: IV1- Љиљана Бугарски, IV2- Весна 

Ђокић, IV3- Биљана Лазаревић, IV4 – Биљана Јекић, IV5- Ћиро Мемедовић, IV6- Весна 

Милошевић,  IV7- Бранислав Милинковић. 

 На почетку школске године одељењске старешине четврог разреда су, поново, 

уводиле ученике у рад школе, презентовани су Правилници школе као и Протокол о 

заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за Ученички 

парламент. Ученици су упућивани на допунску наставу у сарадњи са предметним 

наставницима.         

 Ученици су учествовали на трибинама које су организоване у школи, упућивани су 

у секције и друге ванаставне активности, као и у прослави Дана школе и школске славе Св 

Саве. У току године организована су 3 родитељска састанка услед ванредног стања током 

трећег тромесечја, анализиран је успех и дисциплина ученика на крају првог и трећег 

тромесеја, првог полугодишта као и подела књижица и сведочанстава. Током године су, 

по потреби, реализавани састанци одељенских старешина са директором школе, атицали 

су се организације рада, набавке уџбеника, распоредом часова и вежби, и плана 

организације екскурзије. Матурско вече је организовано 15. јуна у складу са здравственим 

мерама које су актуелно биле на снази у држави. Матуранти били су иницијатори многих 

хуманитарних активности, чији се карактер огледао и у добровољном давању крви.  

 Одељенским старешинама четвртог разреда понуђен је план рада, те су они у 

складу са њим, а узимајући у обзир актуелна дешавања у школи, организовали часове 

одељенског старешине. 

Неке од тема су током ванредног стања на прикладан начин прилагођаване онлајн 

настави. 
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Септембар 

Кућни ред школе и подсећање на права, обавезе и одговорности ученика 

Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове  

дужности 

Упознавање са Тимом за каријерно вођење  

Припрема за екскурзију 

Октобар: 

Саветодавни рад са ученицима, координација активности са школским 

педагогом и психологом 

Ваннаставне активности, Ђачки парламент 

Тема по избору ученика 

Разговор о правилима бонтона, нарочито пословног 

Новембар: 

 

Мере за побољшање успеха 

Дечија недеља – Конвенција о правима детета 

Успех на крају првог тромесечја 

Изостанци и текући проблеми 

Децембар: 

 

Полагање матуре – информације 

Учешће на Сајму образовања и разговор о даљем школовању 

Људска права (Meђународни дан особа са инвалидитетом (03.12.) ,  

Међународни дана људских права 10.12.) 

Јануар 

Успех и дисциплина на крају I полугодишта и подела ђачких књижица 

Учешће у прослави школске славе Св. Саве. 

 Дан борбе против дуванског дима (31.01.) 

Учешће у организацији хуманитарне акције 



156 
 
 

Фебруар: 

Разговор и анализа припремне наставе за матурски испит 

Обележавање Дана заљубљених (14.02.) 

Разговор о прослави матуре  

Укључивање у припреме за такмичења 

Март: 

Сарадња са ПП Службом у превазилажењу сресних осећања – матурски 

испит, упис на студије 

Партиципација у декорацији и одржавању учионице 

Тема по избору ученика 

Април: 

 

Разговор о избору места за прославу матурске вечери  

Треће тромесечје – анализа успеха 

Припрема матурантске параде 

Мај: 

 

Предлози за похвале и награде ученицима 

Пријава матурских испита, изборних предмета 

(Не)радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте ..) 

 

Тема по избору ученика – обављање текућих послова, правдање часова, проблеми у 

настави, евентуална дискусија о некој теми о којој ученици желе да причају. 

Иван Тодић (замена Јелене Гајић), психолог школе                                                                              

 

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Инклузивном развоју школе доприноси велики број разноврсних ваннаставних 

активности којима се из године у годину обухвата све шири распон ученичких 

интересовања, обогаћује њихов школски живот, подржава различитост међу члановима 

школског живота, развијају међупредметне компетенције и проширују знања из 

општеобразовних и стручних предмета. 
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Секције 

 

У 2019/20. години, у оквиру ваннаставних активности, секције су планиране и 

организоване тако да укључују учешће предметних професора различитих стручних већа. 

Међу планираним секцијама за ову школску годину, реализоване су следеће: новинарска 

секција, рецитаторска секција, драмска и лингвистичка секција, библиотечка секција, 

хуманистичка секција, дебатни клуб, туристичка секција, секција бизнис плана и студије 

случаја, као и неколико спортских секција. 

Новинарска секција 

Новинарска секција је утолу школске године објединила у свом саставу разглас, фејс и 

новине. Како редакције нису биле идентичне, састанци за сваку од активности одржаване 

су у различито време.  

Новинарска секција је деловала континуирано током године и њене су се активности 

сводиле да праћење школских и градских догађаја. Ове године смо имали добру сарадњу 

са институцијам културе у граду, пре свих са Библиотеком, Музејом и Културним 

центром. Део наших ученика је и волонтирао у њиховим пројектима и догађањима, па су 

нам они били и извештачи. 

Школске новине радила је екипа у саставу : Валентина Игњатовић, главни уредник, Маја 

Бирманчевић, Сара Стевић,  Наташа Радовановић, Кристина Топаловић, Марија Поповић, 

Никола Столић. Текстови за новине су сакуипљани из редакција разгласа и са фејса, 

проширивани и паковани у формат чланака у последњој четвртини школске године. 

Промоција школског листа је саставни задатак у вези са новинама, ове године је била део 

свечане седнице. . Састанци су се одржавали по потреби. Велику помоћ у прикупљању 

текстова дугујем професоркама Андреи Душкуновић, Снежи Васиљевић и Маријани 

Чавић. 

Редакцију разгласа су чинили ученици: Растко Јојић, Данило Митровић, Милица Ђурић, 

Никола Столић. Кристина Павловић. Састанци редакције су одржавани сваког петка у 

међусмени.Ове године нисмо имали тематски подељене дане у недељи, него је сваки 
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ученички пар доби да ради текстове за одређени дан. Текстова је било мало, зато што су 

ученици инсистирали да желе музичку емисију. Техничка подршка разгласу је био 

професор Милан Петровић. 

Фејсбук страница је као задатак имала да извештава школску и ширу јавност о 

активностима школе, обавештава о дешавањима, посетама, промоцијама. Највећу помоћ у 

одравању странице ми је пружила педагог Катарина Стојићевић. Рубрике на фејсу су 

дневно ажуриране, школским вестима, а у градскиом сафрајима смо имали велику 

испомоћ колега који су ученике водили на манифестације и изложбе. Истичем сарадњу са 

професорком ликовне културе и обликовања Тамаром Исаковић Ковачевић, захваљујући 

којој смо присуствовали на ликовним манифестацијама. 

Даниела Берић Дамњановић, ментор новинарске секције 

 

Драмска секција 

Крајем октобра је одржано поетско вече. Ученици ⅘ бодељења су говорили савремену 

наративну поезију српских аутора млађих од 40 година. 

Поводом прославе Светог Саве, драмска секција је припремила колажни програм који се 

састојао од говорења различитих текстова, снимања документрног школског филма о 

познавању личности и дела Светог Саве, хора и беседе Сави у част. 

Ове године  нам је прекид у раду школе због Ковида -19 омео планове на извођењу 

представе за које су пробе биле у пуном јеку у фебруару о првој половини марта, а  која је 

планирана да буде део школске прославе у вези са Даном школе. Започету представу ћемо 

припремити за наредну школску гоину, јер су чланови секције и даље активни ученици 

школе. 

У оквиру драмске секције је узело учешће у ова три дешавања преко 40 ученика, чиме сам 

као ментор задовољна. Садржаји и приступ садржајима били су разноврсни, што је такође 

нов квалитет. 
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Под стручном и педагошком пратњом професорке Даниела Берић Дамњановић ученици 

различитих година, одељења , степена школовања и образовних профила су за време 

трајања школске године имали посете културним институцијам у граду, унапред 

осмишњене и уклошљене у наставни програм које је порописало министарство, а  

претходно најављена у плану рада за ову школску годину.  

Посетили смо три предавања у библиотеци на основу којих смо касниоје училиписање 

извештаја и обавештења, односно вежбали стил и учили се критичком мишљењу. 

Посетили смо изложбу посвећену животу и раду Данила Киша у два одељења првог 

разреда као припрему за обраду лектире Рани јади, 

Посетили смо културни центар са учеицима другог разреда и погледали изложбу о 

Доситеју и Вуку као закључни и уводни садржај за просветитељство и романтизам, 

односно реформу језика  и правописа. 

Ученици су на добровољној бази у позоришту одгледали једну представу као пример 

корелације између језичке културе изражавања, јавног наступа и померања књижевног 

текста у други медијум- 

Даниела Берић Дамњановић, ментор драмске секције 

 

 

Рецитаторска секција 

Рецитаторска секција је вођена од стране профеосра српског језика, Тодоровић Весне и 

Кузмановић Велимира, уз активно укључивање осталих професора српског језика по 

потреби.  Секција се активирала према потребама ученика, за такмичења и школске 

манифестације, а реализована према плану и програму рецитаторске секције. 

У секцији су учествовали ученици 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-2 и 3-7. Реализовано је 18 редовних 

сусрета, у периоду од 31.10.2019. до 05.03.2020. године, а чланови секције су се 
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припремали и за учешће на такмичењима у рецитовању, као и за планиране интерне 

школске манифестације и за светосавску прославу. 

Велимир Кузмановић, ментор рецитаторске секције 

 

Библиотечка секцијa 

      У рад библиотечке секције биле су укључене групе ученика из одељења од I до IV разреда . 

Укупно 32 ученика. Одржано је 36 часова библиотечке секције, према плану и програму. 

   Библиотечка секција је имала устаљен термин једанпут недељно, када су се окупљали сви 

чланови. За разлику од осталих секција и ваннаставних активности, рад није био ограничен само 

на тај дан или термин. Ученици су долазили кад имају времена, било који дан, и бавили су се 

једном или више активности од планираних – за које су имали највише  афинитета. Сваки члан 

библиотечке секције имао је прилику да се искаже кроз реализацију барем неког дела програма 

рада секције. Секција је остварила значајну улогу у васпитавању и образовању ученика – јер их је 

навикавала и оспособљавала за континуиран колективни и индивидуални рад, подстицала 

истраживачку радозналост, креативност код чланова секције - али и других ученика наше школе. 

Унето је више новина у рад библиотечке секција, на иницијативу ученика и библиотекара. Не сме 

се изоставити чињеница да су у рад бс били укључени и ученици који се нису ,,званично'' 

изјаснили да су чланови секције – повремено, на добровољној бази, у предложеним 

активностима за које су узели активно учешће.  

   План рада библиотечке секције пошао је од општег програма развоја школе, услова средине у 

којој се налази, програмских захтева који су били усклађени са задацима појединих наставних 

предмета и ваннаставних активности  у школи. 

   Целе школске године рад библиотечке секције зависио је од заинтересованости и мотивације 

чланова бс за програмом предвиђене активности, спремности (не)наставног особља за сарадњу, 

финансијских средстава, родитеља, иницијативе ученика и радника школе, предлога културних 

институција. Међу члановима секције било је талентованих и вредних ученика, али и оних који се 

нису уклапали најбоље у школске услове. Сви су равноправно учествовали у реализацији 

одговарајућих садржаја рада и афирмисали се у њима. Рад бс био је подстицај за све. Активности 
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су реализоване уз подршку и помоћ (не)наставног особља школе, посебно одељенских старешина 

и педагошко-психолошке службе. Ове шк. Године изостала је подршка и сарадња са локалном 

средином, те су све активности реализоване у оквиру школе.  

   Остварени су предвиђени циљеви. Коришћењем библиотечког фонда развијана је креативност 

код ученика. Стекли су знања која ће им послужити у даљем животу. Праћена су актуелна 

дешавања у школи и ван школе. Чланови су активно учествовали у манифестацијама у школи. 

- септембар, 2019: Чланови бс су се упознали са програмом рада школске библиотеке и бс, 

извештајем о раду школске библиотеке и бс у претходној, шк.2017/2018. години, начином 

рада у школској библиотеци, историјатом настанка књиге, развитком библиотека, 

деловима књиге, смештајем књига у нашој школској библиотеци, начином издавања 

књига-задуживање и раздуживање корисника, планом естетског уређења ентеријера шк. 

библиотеке и простора испред ње, како се санирају оштећене књиге, које су активности у 

школи планиране, могућим предлозима културних институција у граду. Чланови бс су 

помагали у избору. Велику помоћ и подршку библиотекар је имао и од прошлогодишњих 

чланова секције. 

- октобар, 2019: Активно учешће у обележавању Дечје недеље. Прегледане су, печатиране и 

сигниране  прикупљене и купљене књиге. Организована је посета сајму књига у Београду. 

- новембар, 2019: Израђени су панои са налепљеним рекламним материјалом за књиге које 

постоје у нашој шк. библиотеци-као мотив шта одабрати невезано за лектиру, по 

разредима. Организована је анкета на тему најомиљеније књиге из школске библиотеке и 

одабрана је нај књига месеца. Статистички су обрађени прикупљени подаци са анкетних 

листића; направљена су и истакнута обавештења о резултатима анкете. Чланови секције су 

учествовали у припреми простора библиотеке за посету представника министарства, као и 

у организацији дежурства у библиотеци. 

- децембар, 2019: Дежурства у шк. библиотеци су настављена, као и сређивање фонда. 

Чланови секције су узели учешће и у припреми пакетића и приредбе поводом 

хуманитарне акције у Кући добре воље. 

- јануар, 2020: Саниране су оштећене публикације. Израђен је пано поводом школске славе 

Светог Саве, на ком су калиграфски исписани стихови посвећени Растку Немањићу. Радови 
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су изложени у свечаној сали школе и допринели су свечарској атмосфери прославе. Дана 

27.1.2020., чланови секције су пригодним есејима обележили прославу школске славе.  

- фебруар, 2020: У сарадњи са историјском секцијом, направљен пано на тему Сретењског 

Првог српског устава.  

- март, 2020: Поводом светског Дана поезије, организована је манифестација ,,Дан поезије''. 

Секција је узела учешћа у обележавању Међународног дана жена, израдом паноа ,, Жене, 

љубав и мода “. Такође, обележена је и Недеља новца, у сарадњи са Активом економиста. 

Обележен је и 15. март, Дан потрошача.  

- април, 2020: Чланови секције су учествовали у информисању ученика на нивоу школе о 

начинима и могућностима приступања различитим изворима литературе током трајања 

наставе на даљину. 

- мај, 2020 : Саниране су оштећене књиге, прављени спискови ,,дужника''. Предложени су 

датуми од друшвеног значаја за обележавање у периоду трајања „онлајн“ наставе. Секција 

је узела учешће у обележавању Дана Европе и Дана победе 9. 5.2020., израдом саопштења 

за ученике и запослене у школи.  

- јун, 2020: Израђен је креативан  извештај о раду чланова секције. Прикупљене су задужене 

књиге од ученика.  

 

      Предвиђени задаци рада библиотечке секције за шк. 2019/2020. годину су реализовани. 

Чланови бс су слободно исказивали своја размишљања, давали предлоге за нове активности, 

учествовали у разрешавању недоумица и проблема у раду. Школски библиотекар је излазио у 

сусрет интересовањима и предлозима ученика. Ученици су оспособљавани за самосталан 

креативан рад – јер нема ,,готовог'' и ,,једино тачног'' решења када су креативност и стваралаштво 

у питању. Стечена су искуства која могу бити од користи у свакодневном животу и раду. 

Љиљана Јосиповић, школски библиотекар 

 

Хуманистичка секција 

Хуманистичка секција је укључивала 5 чланова. Чланови су били ученици одељења 

1-1, 1-2 и 1-7.  
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Реализовано је седам редовних сусрета, у периоду од петог до тридесетог децембра 

2019. године.  

Активности у оквиру секције тицале су се припрема за приредбу за децу с 

посебним потребама, као и за новогодишњу приредбу, а циљ секције је био промоција 

волонтерског рада код ученика. 

Весна Тодоровић, ментор хуманистичке секције 

Дебатни клуб 

У активностима дебатног клуба учествовали су ученици одељења 1-2, 1-5, 2-9, 3-1 

и 3-5. Било је укупно 15 акивних чланова.  

Одржано је 8 сусрета у периоду од 27.11.2019. до 11.03.2020. године. Један од 

циљева секције био је развијање критичког мишљења кроз организовану дискусију и 

дебату на различите теме од друштвене важности. 

Андреа Душкуновић, ментор Дебатног клуба 

 

 

 

 

Туристичка секција 

Туристичка секција оформљена је са циљем како би се ученици сусрели  са практичним  

радом и проширили своја знања из области туризма. 

Током школске 2019/2020 године било је активно 12 ученика. 

Теме којима смо се бавили јесу светски дан туризма, светска туристичка организација, 

настанак и развој туристичких агенција, перспективе развоја туризма у свету и у Србији, 

хотели у свету и у Србији.  
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Ученицима су презентована и основна знања и вештине које би требао да има туристички 

водич. 

У периоду од 06.12. до 08.12.2019. године посетили су нас ученици средње школе из 

Илијаша, тако да су се ученици који су део туристичке секције нашли у улози водича и 

госте водили у обилазак града Шапца. 

Ана Алексић и Ана Јовановић, ментори туристичке секције 

 

Спортске секције 

Кошаркашка секција 

Реализована је у првом полугодишту. Учествовало је 12 дечака претежно из трећег 

и четвртог разреда, а посебно је реализована и за 10 девојчица претежно из другог 

и трећег разреда. Сусрети су се смењивали за дечаке и девојчице по недељама. 

Девојчице су се пласирале на Републичко такмичење које није реализовано услед 

пандемије Ковид 19, а дечаци су учешће завршили на Окружном такмичењу са 

другим местом. 

 

Стонотениска секција 

Реализована је у току првог полугодишта. Маја Бирманчевић, ученица одељења 1-

6, пласирала се на Републичко такмичење које није одржано услед пандемије 

Ковид 19. 

 

 

 

Пливачка секција 

Реализована је током првог полугодишта. 4 ученика се пласирало на Републичко 

такмичење (3 дечака и 1 девојчица), које није одржано због пандемије вируса и 

ванредног стања. 

 

Фудбалска секција 
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Реализована је током првог полугодишта, одвојено за дечаке и за девојчице. 

Девојчице су на Међуокружном нивоу освојиле треће место, а дечаци су такмичење 

завршили на општинском нивоу.  

 

Одбојкашка секција 

Реализована је током првог полугодишта. Дечаци су завршили са 4. местом, а 

девојчице са 2. местом Општинско такмичење у одбојци. 

 

 

Општа физичка припрема 

Припрема је одржавана током оба полугодишта. Учесници су били ученици и 

ученице четвртог разреда, који су били заинтересовани да упишу Факултет спорта 

и физичког васпитања, као и Полицијску и Војну академију. 

Иван Мишић, један од ментора спортских секција 

 

Секција Бизнис плана и студије случаја 

 

 У овиру наведене секције битно је истаћи учешће и освојено 1. место на 

такмичењу у изради бизнис плана Београдске банкарске академије – Јанчић 

Наташа, Петровић Ива и Андрић Јелена, ученице одељења 4-3. Ментор: Лазаревић 

Биљана. 

 

 

Такмичења 

 

Ова школска година протекла је у знаку ваннаставних активности и припрема за 

различита такмичења, али Републичка такмичења, планирана за друго полугодиште, нису 

реализована услед ванредног стања и пандемије вируса Ковид 19. Поред поменутог 

учешћа на спосртским такмичењима у оквиру спортских секција, истичу се и следећа: 
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- За освојено 1. место на такмичењу у изради бизнис плана Београдске 

банкарске академије – Јанчић Наташа, Петровић Ива и Андрић Јелена 4-3 

Ментор: Лазаревић Биљана. 

- За учешће у Европском квизу новца и освојено 2. и 3. место на националном 

нивоу – Симеон Чоњагић 1-3 и Спасић Леа 1-2 

   Ментор: Алимипић Татјана;  

- За освојено 1. место на општинском такмичењу из рецитовања – Шарчевић 

Тамара 1-1 

Ментори: Тодоровић Весна и Кузмановић Велимир 

Екскурзије 

  

ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА  

 

Извештај са екскурзије ученика другог разреда Економске школе "Стана Милановић" 

одржане у периоду од 28-29. септембра 2019. године на релацији: 

 Шабац – Ниш – Медијана – Ћеле кула -  Ђавоља Варош – Раваница – Манасија - Шабац. 

 

 

Екскурзију је реализовала туристичка агенција “Метрополис турс” из Шапца. 

  Од укупно 119 учесника на екскурзији је било 110 ученика, одељењске старешине 

другог разреда Светлана Радишић, Весна Тодоровић, Мирјана Мандић, Милан Петровић, 

Милица Кијурина Николић, Оља Савић, Стефан Ерчић, лекар и координатор екскурзије 

Александра Маринковић. 

У припреми екскурзије организовано је неколико састанака са одељењским 

старешинама као и са представником туристичке агенције.   



167 
 
 

Полазак из Шапца у 7:00 h испред хотела „Слобода“. Вожња до Ниша са успутним 

редовним паузама. Долазак у Ниш, Ћеле кули, одлазак до центра града, обилазак Нишке 

тврђаве, обале Нишаве и централне градске зоне са водичем. Други дан је било 

организован одлазак до Ђавоље вароши уз обилазак локалитета са посетом изворима и 

видиковцу.У току вечерњих сати, у оквиру хотела, била је организована дискотека.  

Једина промена од предвиђеног програма је била немогућност посете Медијани 

због извођења радова.  

Аутобуси су били добри, а возачи професионални.У сваком аутобусу је у пратњи 

био и водич ангажован од стране туристичке агенције, са припремљеним предавањима за 

сваку групу.  

 

Смештај је био у хотелу Видиковац, удаљен од центра града. Квалитет смештаја и 

храна су били на изузетно високом нивоу, као и особље хотела.  

 

Програм екскурзије је у потпуности реализован.  

 

Током извођења екскурзије сви ученици су били присутни. У дану када је била 

организована посета Ђавољој вароши два ученика су неовлашћено остали у хотелу, због 

чега је организовано дежурство од стране особља хотела. Остали ученици су се током 

излета примерено понашали, све дневне обавезе су реализовали у договорено време. 

Сматрам да су одељењске старешине и лекар савесно обављали своју дужност. Сарадња 

међу колегама током реализације екскурзије је била на изузетно високом нивоу. Све 

одлуке су доношене договорно и једногласно. Мањи инцидент, који се догодио друге 

вечери током организовања прославе рођендана, заједничким деловањем свих колега је 

решен брзо и ефикасно. Због непримереног понашања током извођења екскурзије, 

одељенске старешине ће дати своје предлоге за изрицање васпитно-дисциплинских мера. 
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Захваљујем свим колегама које су учествовале у реализацији ове екскурзије. 

Боравак са њима и време проведено током реализације екскурзије ми је остао у заиста 

пријатној успомени. 

Александра Маринковић, координатор екскурзије 

                                                                                           

ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ ТРЕЋЕ ГОДИНE 

ПАРАЛИЈА, КАТЕРИНИ, МЕТЕОРИ (село Каламбака, клисура Темпи), СОЛУН 

(Зејтинлик, црква Светог Димитрија) 

 

 Екскурзија је реализована у периоду од 27.септембра до 30.септембра 2019.године. 

Од укупно 122 учесника на екскурзији је било 113 ученика, осам одељењских старешина и 

лекар. Екскурзију је реализовала туристичка агенција „Венара турс“ из Шапца. 

 У припреми екскурзије организовано је неколико састанака са одељењским 

старешинама као и представником туристичке агенције. Припремљени су спискови 

путника са матичним бројевима и бројевима пасоша, као и распоред одељења по 

аутобусима. Све одељењске старешине су имале програм путовања као и припремљене 

изјаве ученика за покретање дисциплинског поступка. 

 Сматрам да је програм екскурзије у потпуности реализован. Сви ученици су били 

присутни на дневним излетима као и у дискотеци у вечерњим сатима. Понашање већине 

ученика је било коректно и примерно, а против три ученика који су се непримерено 

понашали биће изречене васпитно-дисциплинске мере на састанку одељењских старешина 

и координатора екскурзије који ће бити одржан у канцеларији директора школе 

10.октобра у 13:15 часова. 

 Понашање у хотелу одељењске старешине су кoнтролисале помоћу видео надзора 

којим је био опремљен хотел као и дежурствима на ходнику. На свим спратовима била је 

потпуна тишина око 3 сата. Током боравка у хотелу, ученици нису смели да уносе 
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алкохолна пића, да се окупљају у већим групама, пуштају музику, певају, чак ни да гласно 

разговарају. Хотел смо напустили без плаћања било какве накнаде за оштећен инвентар. 

 Ученици су се током излета примерно понашали, све дневне обавезе су 

реализовали у договорено време. За доручак смо имачи „шведски сто“, а вечера је била све 

три вечери пристојна. 

 Аутобуси су све време били у исправном стању. Возачи и туристички водичи су 

били коректни. Туристичка агенција Венера турс је испоштовала сваки део договора и 

Уговора и изнад сваких очекивања, преко својих запослених водила рачуна о сваком 

сегменту путовања.  

 Разредне старешине су савесно и одговорно водиле рачуна о ученицима. Докторка 

Јасмина Максимовић је својим понашањем и деловањем била за сваку похвалу. 

 Професори су задовољни понашањем својих ученика и могу их похвалити на 

часовима одељењског старешине, а појединачни случајеви ће бити заједничком одлуком 

кажњени. 

 Дисциплински поступак ће бити покренут за следећа три ученика: 

- Радовић Гојко 3-1 ( непримерено понашање, покушај уношења пива у хотел) 

- Лукић Јован 3-1   (конзумирање алкохола у аутобусу) 

- Симић Ђорђе 3-9 (конзумирање алкохола у аутобусу) 

Весна Алексић, координатор екскурзије 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КООРДИНАТОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТЕ 

ГОДИНЕ 

БУСОЛЕНГО, СИРМИОНЕ, ПАДОВА, ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО, ВИЋЕНЦА, ВЕРОНА, 

БОЛОЊА, ВЕНЕЦИЈА 

 

 Екскурзија је реализована у периоду од 04.-08.10. 2019.године. Од укупно 192 

учесника на екскурзији је било 172 ученика, седам одељењских старешина, координатор и 

лекар. Екскурзију је реализовала туристичка агенција „Гранд турс“ из Новог Сада. 
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 У припреми екскурзије организовано је неколико састанака са одељењским 

старешинама као и представником туристичке агенције. Припремљени су спискови 

путника са матичним бројевима и бројевима пасоша, као и распоред одељења по 

аутобусима. Све одељењске старешине су имале програм путовања као и припремљене 

изјаве ученика за покретање дисциплинског поступка. 

 Сматрам да је програм екскурзије у потпуности реализован. Сви ученици су били 

присутни на дневним излетима као и у дискотеци у вечерњим сатима. Понашање већине 

ученика је било коректно и примерно, а против пет ученика који су се непримерено 

понашали биће изречене васпитно-дисциплинске мере на састанку одељењских старешина 

и координатора екскурзије који ће бити одржан у канцеларији директора школе 

10.октобра у 13:00 часова. 

 Понашање у хотелу одељењске старешине су кoнтролисале помоћу видео надзора 

којим је био опремљен хотел као и дежурствима на ходнику. На свим спратовима била је 

потпуна тишина око 3 сата. Хотел смо напустили без плаћања било какве накнаде за 

оштећен инвентар. 

 Ученици су се током излета примерно понашали, све дневне обавезе су 

реализовали у договорено време. За доручак смо имали „шведски сто“, а вечера је била све 

три вечери пристојна. 

 Два аутобуса су све време била у исправном стању, а један је због квара био 

искључен из саобраћаја на два сата и за то време се наш други аутобус вратио по децу која 

су смештена у хотел у 23 часа. Возачи и туристички водичи су били коректни. Туристичка 

агенција Гранд турс је у већем делу испоштовала сваки део договора и Уговора. 

 Разредне старешине су савесно и одговорно водиле рачуна о ученицима. Докторка 

Јасмина Срнић  је коректно обавила свој посао. 

 Професори су задовољни понашањем својих ученика и могу их похвалити на 

часовима одељењског старешине, а појединачни случајеви ће бити заједничком одлуком 

кажњени           

За разлику од претходних неколико година, екскурзија за ученике првог разреда у овој 

школској години је накнадно реализована у другом полугодишту. 

Соња Мијатовић Јокић, координатор екскурзије 
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Излети и стручне посете 

 

22 – 27.06.2019. Ученице четвртог разреда узеле учешће у програму летње новинарске 

школе 2019.године, у Бањи Ковиљачи. Ток приликом поред вештина медијског 

извештавања имале су прилику да се сусретну са обављањем праксе у локалним медијима. 

25.09.2019. Ученици одељења 1-5 са својим разредним старешинеом проф. Даниелом Б. 

Дамњановић присуствовали су у Анексу библиотеке шабачке представљању романа 

“Родитељи” Ђорђа Д. Сибиновића. 

01-3.10.2019. Београдски центар за људска права провео пројекат “Мој град, моја права – 

школа људских права и владавине права за младе” у ком суучешће узели ученици наше 

школе. Крзо радионице ученци су имали прилике да сеупознају са појмовима и 

механизмима заштите људских права, питања дискриминације, владавине права и 

креирања јавних политика.  

21.10.2019. Ученици школе у пратњи проф. Ћира Мемедовића присуствовали су у 

Шумарицама обележавању годишњице од стрељања ђака и грађана Крагујевца 

1941.године 

04-09.11.2019. 10 ученика школе и два професора гостовали су у Илијашу, СЦ “Неџад 

Ибришимовић” у склопу прекограничне сарадње и остварења пројекта “А гдје ће млади”. 

Циљ овог пројекта управо је био јачање утицаја грађанског друштва и доприноса 

позитивним променама где су млади главни актери. Охрабривање младих за јавно 

заговарање, промовисање сарање међу младима који долазе из различитих етничких 

средина и њихово заједничко трагање за проблемима и њиховим решењима такође су 

били главни задаци који су остварени кроз овај пројекат. 

11.03.2020. – 40 заинтересованих ученика присуствовало представи „Ако се пробудиш“ у 

Шабачком позоришту, уз професора Велимира Кузмановића. 
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Како је школа током ванредног стања услед пандемије вируса Ковид 19 била 

спречена да реалзује излете и планиране посете за тај период, ученицима је дигиталним 

путем, преко мејлинг група, достављен списак линкова с отвореним и доступним 

садржајима културолошки и друпштвено релевантних државних установа у оквиру којих 

им је понуђен отворен и доступан културни садржај различитих уметничких поставки 

музеја, галеријских изложби, као и позоришних представа које су били у могућности да 

прате онлајн путем (место доказа: преписке у мејлинг групама и испоручена пошта на 

школској мејл адреси). 

 

 

 

Извештај о раду Ђачког парламента за школску 2019/2020.годину  

 

Током школске 2019/20. године укупно су одржане четири седница Ђачког 

парламента, од којих четврта електронским путем преко вајбер групе током пандемије 

вируса Ковид 19, и више састанака радног тела Ђачког парламента, који чине по два 

представника за сваку годину. Поред тога одржана су два састанка представника одељења 

четвртог разреда са Управом школе, поводом организације прославе последњег дана 

школе и матурске вечери. Координатори рада са Ученичким парламентом били су: Јелена 

Лукић (у првом полугодишту), Иван Тодић (у другом полугодишту) и Катарина 

Стојићевић. Током прве седнице парламента ученици су упознати са битним документима 

за рад, Статутом рада парламента, Правилником о превенцији дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Годишњим планом рада парламента. За председника 

Ученичког парламента изабран је Лазар Гајић 3-5, заменик председника Наташа Јанчић 4-

3, а за записничара је ангажована Александра Коларић 3-9. Формирано је и радно тело 

Ђачког парламента. Ученицима су на свакој од седница били припремани материјали са 

понудом различитих ваннаставних активности и могућностима за укључивање у неке 

пројекте и такмичења на националном нивоу.  
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Ученици су упознати са хуманитарном акцијом коју су организовале и осмислиле 

ученице, 4-2, Спасојевић Јована и Благојевић Тијана.  Новац прикупљен том приликом, 

одлуком Ђачког парламента, биће уплаћен на рачун болесној деци (Калини и Хелени), у 

оквиру деловања Хуманитарне фондације „Буди хуман“ Александра Шапића.  

Ученицима је презентована идеја о освежавњу интернет презентације  школе. 

Учецима је дат предлог, а током следеће седници биће подељена задужења у односу на 

личне префееренције ученика. 

Такође, ученици 3-5, пожалили су на стару и неадекватну школску таблу, те су 

замолили за њену санацију. Помоћник директора и педагог школе, изложилие су распоред 

санација и зашто школа није у могућности да одмах омогући репарацију. 

У склопу друге седнице, поред представника чланова парламента, присуствовале су и 

Соња Мијатовић Јокић, директор, и Весна Павловић, координатор практичне наставе. На 

основу иницијативе ученика,  представника Ђачког парламента и колектива школе, и ове 

године се наставила традиција сакупљања и донирања пакетића за кориснике Установе за 

децу и младе Шабац, у оквиру Центра за социјални рад Шабац.  

Донације су се прикупљале на основу Уговора о донацији, који се прослеђивао 

родитељима и привредницима који желе подржати ученичку акцију. Акција прикупљања 

је трајала до 17.децембра, а пакетићи су ношени и предавани у Центру, 25.децембра у 10 

часова. Том приликом, ђаци у пратњи запослених,  песмом и организованим наступом, 

допринели су и улепшали хуманитарни традиционални подвиг. Реализацију акције 

испратиле су и координисале Соња Мијатовић Јокић (директор), Весна Павловић 

(координатор практичне наставе), Јелена Лукић (психолог) и Катарина Стојићевић 

(педагог). 

Реализована је узвратна посета партнерске школе из Илијаша (БиХ). У Шабац је дошло 

десетак ученика, у пратњи два професора. Задатак парламентараца је био да својим 

присуством улепшају боравак гостима, као и да присуствују дебати која се одржала у 

суботу, у 11 часова, уз два ђака из сваког одељења. 
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Донешена је одлука о реализацији интернет презентације Ђачког парламента. Планирано 

је да странице на социјалним мрежама одржавају ученици Катарина Арнаутовић и 

Немања  Попић (4-6 одељења). 

Чланови парламента су информисани о планираном Сајму образовања, који се одржао 

13.12.2019.године, у периоду од 11 до 13 часова, у хали за физичко Економске школе 

„Стана Милановић“.   

Организација Хумано срце, предложила је акцију „Један ђак, један слаткиш“, у 

којој ће и наша школа учествовати. На прометним местима, у обе зграде школе, 

постављене су биле кутије, у које су ученици, по жељи и могућностима, убацивали по 

један слаткиш. Пакет је био предат представницима Хуманог срца, након десетак дана, 

који су слаткише поделили сиромашнима и напуштенима.  

Такође, парламент је усвојио одлуку о естетском украшавању школе за божићне и 

новогодишње празнике. Обе школе су биле украшене јелкама. Усвојен је и реализован и 

предлог директорке школе да свако одељење направи по једну честитку, које  ће се качити 

на јелке, што би уједно били и украси.  

На трећој седници су представници парламента, који су били део радног састанка у 

Градској управи града Шапца, заједно са школским психологом, Иваном Тодићем, изнели 

присутнима циљеве УСАИД пројекта за одговорну власт, у оквиру којег је био план да 

ученици гласају предлог у шта ће се инвестирати 50000 и 300000 евра унутар школе. 

Договорен је начин реализације пројекта на нивоу школе и изабрани учесници с 

различитим функцијама у пројекту. 

Представници парламента су били упознати са свим активностима реализованим уз 

њихову сагласност, а детаљно о хуманитарним акцијама „Један слаткиш за друга, деца 

деци“, о акцији за фонд Хуманог срца и додели пакетића у Кући добре воље.  

Изнети су предлози о додатним турнирима поред постојећег фудбалског и 

одбојкашког. 
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Оформљена је инстаграм страница коју уређују и воде ученици парламента, уз 

контролу од стране педагога, а која ће служити потребама и активностима у раду 

парламента. 

У сусретима дела радног тела парламента који су чинили ученици завршних 

одељења са управом школе, договарало се о начинима организације матурске вечери, уз 

избор најадекватнијих предлога у складу са здравственим мерама које су биле на снази у 

току јуна месеца. 

Последња седница парламента, одржана електронским путем у вајбер групи 

представника парламента, имала је за циљ информисање ученика о застоју УСАИД 

пројекта услед вирусне пандемије, као и о естетском уређењу школе. Изнета је могућност 

предлагања од стране ученика идеја о визуалима који би били насликани на дворишном 

зиду, као и о избору теме графита/мурала. Идеје ће се достављати управи школе и 

педагошко психолошкој служби почетком наредне школске године. 

Лазар Гајић, председник Ученичког парламента 

 

 

X РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Извештај о раду тима за каријерно вођење и саветовање у току школске 

2019/2020. године  

Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање су: 

Ђокић Весна, координатор  

Бугарски Љиљана, наставник 

Петронијевић Милан, наставник  

Васиљевић Снежана, наставник 
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Берић Дамњановић Даниела, наставник  

Током првог полугодишта одржано је званично 2 састанка Тима, док су се у току 

ванредног стања и пандемије организовали додатни повремени састанци електронским 

путем појединих чланова у зависности од потреба школе и предвиђених активности.  

Остваривана је интензивна сарадња са управом школе и стручном службом, при чему је 

Тим добијао информације о активностима које се редовно обављају индивидуално или у 

групама ђака кроз тестове професионалног информисања. 

Активности Тима базирале су се на следећем: 

Усвојен је план рада и активности Тима, чији је задатак планирање предстојећих 

активности (организација едукативних радионица, обавештавање завршних одељења о 

професионалној пракси ...). Активности су се спроводити у сарадњи са ПП службом. 

Планиране су активности везане за организовање посета и презентација бројних факултета 

у оквиру Сајма образовања и рађено је на њиховим реализацијама. 

Направљен је договор да свако од чланова Тима преузме одговарајућа задужења у оквиру 

планираних активности. 

ПП служба је информисала чланове Тима о раду са ученицима четвртог степена и вођењу 

индивидуалних разговора и резултатима решавања тестова и професионалне оријентације. 

Планиране су психолошке радионице на тему каријерног вођења и професионалне 

културе. У ове радионице су укључени и преметни професори и разредне старешине кроз: 

припрему CV, обављање разговора за посао, информисање о могућностима запошљавања 

и даљег усавршавања у оквиру економских предмета, грађанског васпитања, српског 

језика, енглеског језика, часова ОЗ итд. 

13.12.2019. организован је Сајам образовања. Наша школа и Тим за каријерно вођење и 

саветовање услед квалитетне сарадње са факултетима и високошколским установама 

годинама уназад окупља све високошколске институције у циљу директног информисања 

ученика о програмима, пријемном испиту и току студија сваког од факултета а што треба 

да помогне у доношењу конкретне одлуке о наставку и правцу даљег школовања наших 

ђака.Сајму су се одазвале 22 високошколске установе. Сајам је одржан у спортској хали 
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наше школе. Сајам су посетили сви матуранти одељења 4/1 - 4/7. Дат је предлог управи 

школе да се на Сајам позову и родитељи ученика. 

Циљеви ових активности су: континуирано пружање помоћи ученицима око каријерног 

вођења, праћење и подстицање професионалног развоја, формирање позитивног става 

према раду, упознавање са системом образовања и професионалног оспособљавања, 

оспособљавање ученика да лакше донесу одлуку о упису факултета у складу са 

предиспозицијама, личним потенцијалима и доменом интересовања, упознавање са 

захтевима и условима рада у реалним условима кроз професионалну праксу. 

Направљен је договор да ће сваки члан тима у складу са својим преференцијама узети 

учешће у оним активностима у којима ће дати највећи допринос. 

Дат је предлог да се тиму по потреби прикључе представници Ђачког парламента. 

Весна Ђокић, координатор Тима 

Извештај о раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе у 

току школске 2018/2019. године  

Тим за самовредновање и вредновање школе у школској 2019/20. години чинили су 

следећи чланови:  

Татјана Алимпић – координатор 

Лазаревић Биљана, наставник 

Марјановић Далиборка, наставник 

Милошевић Весна, наставник 

Марковић Милош, наставник 

Јанчић Наташа, ученик 

Мирјана Васић, члан Школског одбора. 

На редовним састанцима који су се у школи одржавали до појаве пандемије вируса 

Ковид 19, поред редовних чланова Тима, присуствовали су и педагог и психолог школе. 
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Педагошко психолошка служба је на почетку упознала чланове Тима са резултатима 

претходног самовредновања и указала на акциони план за актуелну школску годину.  

Чланови су упознати са планом рада за школску 2019/2020. годину. 

У оквиру упознавања са планом рада, чланови су упознати са активностима, њиховим 

носиоцима и периодима реализације. Годишњим извештајем Тима за самовредновање 

утврђено је да кључне области вредновања буду слабе тачке и област која није вреднована 

у претходној години: 

1.Школски програм и годишњи план рада школе 

2.Настава и учење 

3.Подршка ученицима 

4.Руковођење 

Договорен је заједнички Google образац о евиденцији угледних часова са роком 

попуњавања 15.10.2019. Угледне часове могу посетити поред стручних служби и 

наставници. Наставници се тиме усавршавају у установи и имају могућност размена идеја 

посматрањем часова својих колега. Сматра се да ће повећан број угледних часова 

повећати активност ученика на часовима редовне наставе. 

Реализоваће се и нова Информатичка секција, чиме ће се ученици додатно ангажовати, а 

самим тим и представљати и промовисати нашу школу. 

Договорено је да се школа укључи у онлајн наградну игру 2000lopti.rs под 

покровитељством Рода мегамаркета. Ако успешно будемо реализовали учешће у 

наградној игри, школа ће добити донацију одређеног броја кошаркашких лопти. 

Школа и ученици су се укључили и у пројекат „Буди инспирација“. 

У току школске године биће настављена реализација Селфи пројекта, где ћемо моћи да 

додамо још нека питања. 

Испраћене су реализоване активности релевантне за више подручја вредновања: 

- успешно реализован пројекат „Буди инспирација“ 

- победа у наградној игри „2000лопти“ 

- учешће на такмичењу из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“ 

- учешће на конкурсу „Моја европска заједница“ 



179 
 
 

 

Усвојен је предлог за аплицирање за пројекте под покровитељством Erasmus+-a. 

Неопходно је прво регистрација школе, како би добила pic број. 

Чланови Тима су добили материјал са обуке и сав неопходан материјал за анализирање 

ради попуњавања чек листи приликом самовредновања. 

У оквиру подршке ученицима, чланови Тима су узели учешће као ментори ученицима 

који су заинтересовани за конкурс „Мој европски дневник“. 

Због кризне ситуације настале ширењем заразе вируса Ковид 19, која је у извесној мери 

погодила и учеснике школског живота, који су се непредвиђено сусрели са 

прилагођавањем настави на даљину, Тим за самовредновање је по увођењу ванредног 

стања донео одлуку да не оптерећује додатним гугл упитницима професоре и ученике који 

су се навикавали на онлајн наставу, те да се у току актуелне школске године вреднује оно 

подручје које је најрелевантније за насталу ситуацију и за вредновање саме наставе на 

даљину која је трајала до краја школске године – Школски програм и годишњи план рада. 

На овај начин Тим је допринео и лакшем вредновању саме наставе на даљину као и 

процесу прилагођавања професора и ученика на новонастали облик образовно васпитног 

рада.   

Према разултатима овогодишњег самовредновања, оцена остварености за наведено 

подручје износи 2. Потешкоће с којима се сусрећемо у овој области се тичу, између 

осталог, тога што у ГП рада нису унете активности које прате начин реализације у свим 

плановима и програмима. Такође, корелација која постоји треба да се наведе као 

корелација са наставним садржајима, а не само са предметима. 

Предвиђене мере: 

 

- Анексом унети планове који недостају; 

- потребно је у оквиру сва три документа унети специфичности које карактеришу нашу 

школу, а да нису били саставни део ових докумената при следећој изради истих; 

- практиковати да се наставни материјал прилагођава потребама ученика; 
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- планирати наставне садржаје различитих нивоа сложености; 

- делити задужења за ученике према способностима и давари повратну информацију о 

напредовању ученика; 

- у ГП рада унети активности које прате начин реализације; 

- усаглашавати , пратити и евалуирати наставне планове наставне планове и програме; 

- правити акционе планове на основу примећених недостатака, предложених мера, 

пратити и евалуирати планове. 

Предлог за наредну школску годину јесте да процес самовредновања обухвати све области 

квалитета. 

Татјана Алимпић, координатор Тима 

 

Извештај Тима за професионални развој  у 2019/2020.години 

 

Тим је конституисан на првом састанку предложених чланова.  

Чланови Тима у овој години су били: 

Ђокић Перица, координатор 

Мијатовић Јокић Соња, директор 

Рафаиловић Сандра, наставник 

Јаковљевић Немања, наставник 

Бугарски Љиљана, наставник 

Симић Љубица, наставник 

Душкуновић Андреа, наставник 

Петровић Јелица, наставник 

Савић Оља, наставник 
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Богдановић Аница, наставник 

Петровић Зоран, наставник 

Предложен је план рада и усвојен једногласно. 

Урађена је самопроцена наставника за одређивање приоритетних области по стручним 

активима. На основу тога урађен је одабир семинара за стручно усавршавање. План 

стручног усавршавања и предлиг семинара су усвојени и одобрени од стране Центра за 

стручно усавршавање. Највећи број семинара тиче се развоја дигиталних компетенција, а 

професори се током године пријављују на похађање. 

Уновембру Центар послао предлог шест семинара којима су запослени присуствовали. 

11.10.2019. године Чланови тима за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања присуствовали су трибини у ЦСУ Насиље у школи, чија је одговорност. 

26.10.2019. у школи у организацији МПНТР организована је Обука у циљу повећања 

нивоа дигиталних компентенција за савремену наставу којој је присуствовало 10 

префесора. 

Одржано је 29 угледних часова, који подстичу међупредметне компентеције. Списак 

одржаних часова се налази код ПП службе. 

Излет и стручно усавршавање колектива планирано током маја, Опатија у сарадњи са 

Кораком ка култури, је отказано због појаве вирусне пандемије. 

Приправници и ментори воде редовну евиденцију међусобних посета и остварују 

квалитетну сарадњу са ПП службом. 

Истакнута је могућност укључивања у пројекте Erasmus plus када прође здравствена криза, 

при чему ће и професори моћи стручно д се усавршавају. 

Помоћник директора током децембра присуствовала конференцији дуалног обрзовања 

Знање за будућност који је одржан 23.12.2019 године. 

У току наставе на даљину, професори су похађали две обуке електронским путем, једну за 

удаљено учење путем Тимс платформе у трајању од десет дана, а другу реализовану од 

стране ЗУОВ-а под називом Обука за реализацију наставе оријентисане на исходе и 

процес учења, која је трајала три недеље. 
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Укупан број сати стручног усавршавања на нивоу школе је 974, без додатних сати 

поменутих дигиталних обука за које ће сертификати стићи током наредне школске године. 

Перица Ђокић, координатор Тима 

 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у 

2019/2020.години 

 

Чланови Тима су: 

Катарина Стојићевић, наставник - координатор 

Мијатовић Јокић Соња, директор 

Алексић Весна, помоћник директора 

Обреновић Дамњановић Александра, наставник 

Петровић Милан, наставник 

Радановић Горан, наставник 

Владан Петровић, наставник 

Представник  Школског одбора  

Представник Савета родитеља 

Ученик, представник Ученичког парламента 

План рада је изложен и усвојен. Праћена је реализација измена Анекса школског програма 

услед реформе у образовним профилима економски техничар и правно пословни 

техничар. У исто време, рађен је и анекс ШП за нови смер туристичко-хотелијерски 

техничар. Тим је од стране секретара школе обавештен да је поднета сва неопходна 

документација за добијање верификације за ове профиле. 
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Тим ће настојати се укључивао у рад других Тимова, нарочито самовредновања и 

професионалног развоја, како би се што квалитетније радило на подизању квалитета рада 

школе и области самовредновања - настава и учење. 

Педагог школе је извештавала присутне о активностима школе у оквиру програма 

регионалне сарадње са средњом школом из Илијаша. Друга Фаза пројекта реализована је у 

Шапцу, где смо имали прилику да исти број ђака и професора угостимо, и спроведемо 

јавну дебату на тему "Да ли млади не/треба да одлазе из земље". Током четири дана 

ученици су имали прилике боље да се упознају, наставе започету сарадњу и дружење, а 

као резултат пројекта, надамо се даљој сарадњи на регионалном нивоу. 

Педагог школе известила је чланове да су током првог полугодишта обављене посете 

часова код преко 30 запослених. Сва евиденција, чек листе и припреме за часове налазе се 

у евиденцији ПП службе. Установљена је и даље мала примена мултимедијалних 

средстава у настави, али се фокус на активности ученика побољшала у односу на 

претходну годину. Интензивирају се захтеви према наставном особљу да у редовној 

настави више користе принципе активне и пројектне наставе. 

Анализирани су подаци о успеху ученика на првом и другом тромесечја, који према 

упоредној анализи са претходним школским годинама не одступају превише. Очекује се 

мало нижи просечан успех надаље, услед укидања једног одељења четвртог степена и 

формирања још једног одељења трећег степена у овој школској години. За сада можемо 

рећи да смо задовољни постигнућем и успехом новог смера туристичко-хотелијерских 

техничара.  

Директорица школе, Соња Мијатовић Јокић, педагог школе Катарина Стојићевић и 

проф.информатике и рачунарства Татјана Алимпић која је у овој школској години 

координатор Тима за самовредновање - присуствовали су једнодневном семинару - Обука 

запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада 

установа у основном и средњем образовању - одржаном у просторијама неше школе. Теме 

којима су се на семинару бавиле јесу самовредновање, неопходни подаци релевантни за 

исправан процес самовредновања и акционо планирање и подизање квалитета рада у 

установама. 
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Према допису МПНТР-а 601-00-00027/1/2020-15 од 12.08.2020.године а које се односи на 

организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 

2020/21.години, Економска школа “Стана Милановић” у Шапцу одржала је у среду, 

19.08.2020.године састанак са члановима Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе у циљу предлагања и утврђивања начина организације рада 

школе у новој школској години. 

 

Тачке које су на састанку разматране јесу: 

 

1. Усвајање модела наставе на нивоу установе 

2. Анализа просторних услова школе за извођење наставе 

3. Изјашњавање родитеља о прихватању предложеног модела наставе 

4. Одабир платформе за слање онлајн садржаја 

5. Родитељски састанци ученика првог разреда 

Закључак 

Чланови колегијума и Тима су претходно информисани о моделима наставе, донет је 

предлог о начину организације наставе у школи - КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ (који ће 

подразумевати да ће за све ученике од 1. до 4. разреда биће организован долазак у 2 смене 

са по 15 ученика максимално у учионицама, скраћеним часовима на по пола сата - по 

принципу комбинованог рада, једна недеља у школи - једна од куће онлајн. Све писане и 

усмене провере знања реализоваће се у школи у циљу праћења напредовања и оцењивања 

ученика). 

При анализи просторних услова, констатовано је да школа има неопходан број просторија, 

да свако одељење има своју учионицу, и да оне одговарају по величини епидемиолошким 

захтевима за боравак по 15 ученика у просторији. Обзиром да се у школском дворишту 

одвија партерно уређење, оно неће бити у функцији до 15.септембра, али школа у обе 

зграде има улазе који нису директно везани за школско двориште, те неће ометати 

извођење наставе. Школска хала је према Одлуци Владе Републике Србије претворена у 

привремену болницу, те она неће бити у употреби до даљњег, а часови физичког 

васпитања ће се одржавати у учионицама или на адекватном отвореном простору у 
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близини школе. 

Школа је оформила гугл упитник који је прослеђен од стране одељењских старешина свим 

родитељима ученика наше школе, те се резултати још увек прикупљају. За сада, упитник 

је попунило око 30% родитеља и за комбиновани модел наставе изјаснило се 92.5% 

родитеља. 

Анализирајући рад и искуство из другог полугодишта школске 2019/20.године са учењем 

на даљину, представници колегијума и Тима су се једногласно сложили да се модел 

коришћен претходне године показао као ефикасан. Он је подразумевао формирање 

мејлинг група по одељењима(одељењско веће, ученици одељења и мејл за праћење 

реализације наставе и слатих наставних садржаја од стране Управе школе и ПП службе) за 

слање наставних садржаја, као и коришћење гугл учионица и алата за припрему наставе и 

рад. 

Родитељски састанци са првом годином, одржаће се 31.08.2020.године у тачно одређеним 

терминима, довољно дугим да се између њих обави и дезинфекција а у установи нађе 

најмањи неопходан број људи. 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у 2019/2020.години 

 

 У школској 2019/20. години, поред редовних састанака, којих је до сада било 4, 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања састао 

се 4 пута уживо различитим поводима (записници са свих састанака налазе се у 

регистратору Тима у канцеларији секретара и ПП службе, као и у електронској форми), 

док су се преласком наставе на електронски вид рада онлајн комуникацијом чланови Тима 

међу собом договарали о релевантним темама и усаглашавали око доношених предлога.. 

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

у школској 2019/20. години чинили су: 

Маринковић Александра – координатор 
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Стојићевић Катарина, педагог 

Лукић Јелена, психолог 

Мишић Иван, наставник 

Матић Петар, наставник 

Савић Оља, наставник 

Секретар школе 

Редовни састанци Тима најчешће су се тицали поступања у конкретним случајевима у 

ојима је постојала сумња на постојање насиља у циљу спречавања или редуковања 

могућег насиља. Школа је кроз функције Тима поступала  у складу са Правилником о 

протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и 

Протоколу о поступању установе у случају дискриминације и дискриминаторског 

понашања. 

Најважније тачке дневног реда биле су: 

1. Предузимање мера у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Протокол о поступању 

установе у случају дискриминације и дискриминаторског понашања. 

2. Разматрање дописа ОШ „Ната Јеличић“ под  деловодним бројем 613/1-19, од 

08.10.2019.године, у вези са мал. учеником М.И. 

3. Информисање о случају који се десио ван школе и ван школских часова и који 

укључује потенцијално учешће ученика мал. Џ.Е. и Н.М.  

4. Разматрање информација добијених од стране одељењског старешине једног 

одељења смера кулинарси техничар, о случају који потенцијално укључује учешће 

родитеља ученика Н.С., ученика Н.С. и ученика Т.В. из наведеног одељења.  

Током трајања наставе на даљину, чланови Тима су предлагали управи школе и ПП 

служби активности промоције пожељног понашања, као и превенције ризичног понашања. 

Пожељни видови понашања су се промовисали кроз активности педагога и психолога на 
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платформи гугл учионице за педагошко психолошке теме, где су ученици едуковани о 

облицима насиља и каратктеристикама дигиталног насиља, као и начинима његовог 

препознавања и начинима реаговања у ситуацијама истог. Секретар школе је у сарадњи са 

професором информатике, Душаном Јекићем, и педагогом школе, Катарином Стојићевић, 

допринео изради постера/плаката за школске улазе и ходнике на којима се налазе све 

кључне информације о облицима и нивоима насиља. 

Координатор тима , Александра Маринковић 

Извештај о раду тима за инклузивно образовање за школску 

2018/2019.годину  

 

Чланови Тима за ову годину су били:  

Мишић Иван– координатор 

Тамара Тодоровић, наставник 

Душкуновић Андреа, наставник 

Рисовић Ђорђе, наставник 

Павловић Светлана, наставник 

Секретар школе 

Тим је имао континуирану сарадњу са психологом и педагогом школе. У току 

септембра месеца Тим за инклузивно обрзовање је прикупио податке о ученицима 

препознатим од стране одељењских старешина и предметних професора као ученици 

којима је потенцијално потребна додатна подршка у образовању. На основу добијених 

извештаја и одлука Инерресорне комисије о појединим новоуписаним ученицима у први 

разред, обављен је разговор с родитељима, прикупљени су подаци о функционисању тих 

ученика, при чему је за пет ученика прве године примењена индивидуализација кроз 

прилагођавање средстава, простора и отклањање препрека у образовном процесу. За троје 
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од поменутих ученика је у другом полугодишту урађен индивидуализован образовни 

програм са измењеним садржајем.  

За ученике који похађају наставу по ИОП-у, сви професори су доставили 

психолошко педагошкој служби евалуацију планова за трећи класификациони период 

током реализовања наставе на даљину. Такође смо, током наставе на даљину, одговорили 

захтевима Министарства просвете као и Школске управе Ваљево да се ученицима шаљу 

поједностављени задаци усклађени са њиховим капацитетима на недељном нивоу. У том 

периоду наставе на даљину појачана је сарадња са родитељима јер је њихово учешће у 

таквом типу наставе неопходно. Установљено је да се ученици по програму 

индивидуализације добро сналазе приликом спровођења наставе на даљину. 

Током године, Тим се бавио препознавањем различитих ученичких потреба у 

образовању, препознавао ученике за допунску наставу, али и ученике за додатну наставу. 

Иако се велики број ученика укључивао у различите секције којима школа располаже, и 

спремао се за такмичења различитих нивоа, није препозната потреба за применом 

индивидуализованог образовног плана са проширеним садржајем за даровите ученике, а 

најпре због тога што су ученици с високим постигнућима процењени као вишесмерни и 

хипервигилни у интересовањима, без још увек изражене потребе за посвећивањем било 

којој конкретној области која би им потенцијално умањила могућност посвећивања 

остваривању резултата у другим областима и предметима.  

На данашњем састанку је уживо сумирано све што је рађено у току године са 

ученицима који су реализовали наставу по индивидуално образовном плану. Тим за 

додатну подршку ученика за сваку ученицу која се школује по овом плану је појединачно 

поднео сумативни извештај о резултатима евалуације ИОП-а на крају године.  

Предлог је успостављање сарадње са основним школама из које долазе ученици 

који ће  одлуком интерресорне комисије бити уписани у Економску школу “Стана 

Милановић“ у Шапцу у наредној школској години. Такође, као предлог за наредну 

школску годину, истиче се важност препознавања даровитих ученика и 

операционализација плана рада са њима. 
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      Иван Мишић, координатор Тима 

 

Извештај о раду Тима за културне и хуманитарне за школску 2019/2020. 

годину 

 

Чланови овог тима за ову школску годину били су: 

Јосиповић Љиљана– координатор  

Павловић Весна, координатор практичне наставе 

Кузмановић Велимир, наставник 

Панић Марко, наставник 

Ковачевић Исаковић Тамара, наставник 

Јосиповић Соња(замена Ивана Марковић Васић) 

Председник Ђачког парламента 

Кордић Јасмина, представник Савета родитеља 

По формирању Тима, усвојени су планови рада и постављени циљеви о укључивању 

ученика и запослених у културни живот школе. Акценат је стављен на развијање свести о 

значају културе и о међусобној солидарности и љубави кроз хуманитарни рад. Једна од 

најзначајних одлука била учешће ученика у радионици "Израда сефардских јела" 

05.09.2019. у оквиру Европских дана јеврејске културе, а у сарадњи са Народним музејем 

Шапца. 

Предвиђене су активности у оквиру обележавања следећих дана и догађаја: 

Дан светских језика, Дечија недеља, Дан новца, Ноћ истраживача, хуманитарне акције 

(добровољно давање крви, продајне изложбе и хуманитарни турнири), посета Сајму 

књига, сарадња са другим срединама, од којих нису све реализоване услед појаве 

пандемије вируса и проглашења ванредног стања. У реализацији наведених активности су 
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учествоваи представници различитих стручних већа. 

2. У новембру је отворен кабинет за стране језике и електронске библиотеке, као резултат 

добијених средстава од Еуробанке и сарадње са Министарством просвете. У децембру су 

реализоване хуманитарне акције "Један слаткиш за друга, деца деци", учешће у 

прикупљању материјала за поклоне социјално угроженој деци у оквиру фондације 

"Хумано срце", као и додељивање пакетића и припремање приредбе за децу са посебним 

потребама, која су корисници боравка у "Кући добре воље". Подељени су пакетићи за 

кориснике услуга у оквиру „Куће добре воље“, у којој су смештена деца и омладина са 

сметњама у развоју. Хуманитарну акцију организовао је Ђачки парламент и Тим за 

хуманитарне активности, као и претходне године придружили су нам се и спонзори. 

Донирано је укупно 66 пакетића .Поред прикупљених новчаних средстава за пакетиће, 35 

000 динара биће намењено за куповину неопходних дидактичких средстава за центар који 

ће бити уручени по завршетку празника. Центар за социјални рад је срдачно дочекао 

ученике и професоре. Право задовољство је било гледати реакције дарованих на слаткише 

и играчке и дружење са Деда Мразом. Домаћини су уручили захвалнице за учеснике у 

хуманитарној акцији и припремили послужење за госте. 

Тим је одржао три званична састанка до појаве пандемије вируса Ковид 19, а након тога је 

учествовао у потраживању линкова државних установа са отвореним и доступним 

културним садржајима за ученике. Списак линкова различитих поставки музеја, 

уметничких изложби и позоришних представа налази се у мејлинг препискама на мејл 

адреси школе. 

   Љиљана Јосиповић, координатор Тима 
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Извештај Тима за међупредметне компетенције и предузетништво за 

школску 2019/2020.годину  

 

Чланови Тима су: 

Матић Раденка, координатор 

Милинковић Бранислав, наставник 

Јовановић Ана, наставник 

Којић Сладаковић Ружица, наставник 

Костадиновић Владан, наставник 

План рада је изложен и усвојен. Члановима је речено да кроз сарадњу са стручним 

активима ученицима објашњавају важност развијања различитих вештина и подстакну их 

на учешће у разноврсним акцијама практичне примене знања и вештина, као што је Рода 

акција - додела кошаркашких лопти, волонтерски рад у хуманитарним активностима и 

ваннаставним активностима. 

Испраћене су бројне активности школе којима се развијају различите међупредметне 

компетенције. Неке од њих су надаље наведене: 

01-3.10.2019. Београдски центар за људска права спровео пројекат “Мој град, моја права – 

школа људских права и владавине права за младе” у ком су учешће узели ученици наше 

школе. Кроз радионице ученици су имали прилике да се упознају са појмовима и 

механизмима заштите људских права, питања дискриминације, владавине права и 

креирања јавних политика. 

10.10.2019. У склопу активности обележавања Дечје недеље, ученици наше школе узели 

су учешће у радионицама Канцеларије за младе града Шапца, “Буквар дечјих права”, у 

циљу оснаживања и заговарања интереса младих. 

11.10.2019. Професори школе, чланови Тима за превенцију појаве дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања присуствовали су трибини “Насиље у школи, чија је 

одговорност” у организацији Центра за стручно усавршавање града Шапца. 
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26.10.2019. У информатичком кабинету школе одржана је Обука у циљу повећања нивоа 

дигиталних компетенција наставника за савремену наставу којој је присуствовало 10 

професора школе. 

04-09.11.2019. 10 ученика школе и два професора гостовали су у Илијашу, СЦ “Неџад 

Ибришимовић” у склопу прекограничне сарадње и остварења пројекта “А гдје ће млади”. 

Циљ овог пројекта управо је био јачање утицаја грађанског друштва и доприноса 

позитивним променама где су млади главни актери. Охрабривање младих за јавно 

заговарање, промовисање сарадње међу младима који долазе из различитих етничких 

средина и њихово заједничко трагање за проблемима и њиховим решењима такође су 

били главни задаци који су остварени кроз овај пројекат. 

Подстицано је истицање међупредметних компетенција које се развијају предметним 

наставним темама у новим плановима и припремама наставника. 

Наложено је стручним већима да достављају извештаје о ваннаставним активностима које 

реализују, како би се лакше пратили обухват и инензитет развијаних компетенција код 

ученика. 

Предлагани су семинари за развој међупредметних компетенција. 

Ана Јовановић, координатор Тима 

  

Извештај о стручном усавршавања наставника, стручних сарадника и 

сарадника у настави за школску 2019/2020.годину  

 

Ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада проводи 

се стално и програмирано стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и 

сарадника у настави. 

Стручно усавршавање у школи одвијало се на три нивоа: 

• Обавештавање о новијим теоријским и практичним сазнањима из области образовања и 

васпитања 
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 Одвијало се кроз обавештења у дописима Министарства просвете, Центра за стручно 

усавршавање и кроз семинаре и обуке за развој различитих компетенција у настави 

• Дидактичко-методичко усавршавање наставника 

Одвијало се кроз посете и реализацију угледних часова, кроз обуке за развој компетенција 

наставника, као и кроз консултације са педагошко-психолошком службом  

• Педагошко-психолошко усавршавање. 

Стручно усавршавање запослених с тога, одвијало се у виду : 

• Остваривања развојних активности у установи (одржавањем угледних часова, 

иистраживањима, учешћима у међународним пројектима и скуповима) 

• Учешћем у акредитованим и одобреним стручним семинарима и скуповима. 

Облици стручног усавршавања били су индивидуално и колективно стручно усавршавање. 

Потребе и приоритете стручног усавршавања установа је планирала на 

основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, на основу 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, задовољства ученика и 

родитеља и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. Сваки наставник, 

стручни сарадник и сарадник у настави био је дужан да има план индивидуалног стручног 

усавршавања. Колективно стручно усавршавање се реализовало се на седницима 

Наставничког већа, 

стручних актива и сарадњом са факултетима, институтима и предузећима у остваривању 

одређених делова програма стручног усавршавања. Током године директор је пратио 

стручно усавршавање наставника, упућивао на семинаре и давао реч наставницима који су 

похађали семинаре да поднесу извештаје са семинара на Наставничком већу. 

 Укупан број сати стручног усавршавања за ову годину, на основу сведених и 

регистрованих сати на основу достављених сертификата, износи 974. 

Током 2019/2020. семинари су одржавани у Центру за стручно усавршавање 

Шабац, као и током стручних путовања и скупова, али и путем дигиталних платформи. 

У оквиру стручног усавршавања ван установе, особље Економске школе „Стана 

Милановић“ добило је укупно 714 сати стручног усавршавања (напомена: одређени број 

сати стечен је током претходне школске године, али регистрован у овој због немогућности 

ранијег добијања сертификата). Такође, професори су за потребе развоја дигиталних 
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компетенција пратили обуку за удаљено учење током наставе на даљину о примену 

„Office 365“, то јест платформе Teams, која се састојала од серије предавања реализованих 

од 20-30.03.2020. године путем Зум платформе. 

Велики број наставника (сем стручног већа угоститељске струке и оних који из 

оправданих разлога нису били у могућности током кризне ситуације пандемије) су 

похађали Обуку за реализацију наставе оријентисане ка исходима и процесу учења, 

организовану од стране ЗУОВ-а, дигиталним путем, у трајању од три недеље. Планирани 

су сертификати, а учесници ће добити по 24 сата која нису убројана у наведене сате 

стручног усавршавања. 

Када је реч о стручном усавршавању унутар установе, током ове школске године, 

особље школе је добило 260 сати. Највише сати стицало се путем извођења угледних 

часова и присуствовањем угледним часовима са дискусијом, као и учешћем у онлајн 

обукама. Младе колеге су након посете часу добијале мишљење директора школе о 

упућивању на полагање испита за лиценцу. Сарадња с факултетима током школске године 

допринела је бољој едукацији и каријерном вођењу ученика, као и богаћењу библиотечког 

фонда стручном литературом. 

Списак посећених семинара унутар и ван установе биће додат у Прилогу. 

Иван Тодић (замена Јелене Гајић), психолог школе 

 

Извештај о раду Тима за сарадњу  са  родитељима у 2019/20. години 

 

Партиципација родитеља у школи и њихова укљученост у различите аспекте 

школског живота представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и 

унапређења квалитета образовно-васпитног процеса. 

Током школске 2019/2020. године родитељи/старатељи детаљно су информисани о 

свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно 

тичу њихове деце и њих. Предочени су им начини и могућностима на које се могу 

укључују у рад школе и дати свој допринос унапређењу квалитета васпитнообразовног 

процеса. 

Сарадња породице и Школе одвијала се кроз следеће облике рада: 

- Кроз кородинисање рада Тима за сарадњу са родитељима 
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- Давањем корисних информација на сајту школе (распоред часова, распоред писмених 

вежби, вести,...), 

- Организовањем термина када родитељи имају могућност да са наставницима разговарају 

о раду и напредовању ученика (договор за разредним старешином), 

- Уређивањем огласне табле за родитеље у просторијама Школе, 

- Организовањем и реализацијом родитељских састанака (три састанка), 

- Учешћем у Стручним тимовима које директор формира по потреби, 

- Евалуатори васпитно-образовног рада и квалитета рада установе кроз процес екстерне 

евалуације квалитета васпитно-образовне праксе наше школе, 

- Укључивањем родитеља у рад Савета родитеља Школе, 

- Укључивањем родитеља у рад Школског одбора, 

- Школа је писмено обавештавала родитеље у случајевима када је то било потребно 

(васпитно-дисциплински прекршаји, нередовно похађање наставе или неблаговремено 

правдање часова), 

- Укључивањем у процес завршне матуре (родитељи представници појединих привредних 

друштава), 

- Разговором и саветодавним радом од стране разредних старешина, стручних сарадника и 

Управе школе, 

- Комуникацијом путем мејлинг и вајбер група са одељењским старешинама, пп службом 

и управом школе током ванредног стања и трајања пандемије вируса. 

Чланови Тима за сарадњу са родитељима за ову школску годину чинили су: Катарина 

Стојићевић-стручни сарадник педагог (координатор Тима и записничар), Јелена Лукић-

стручни сарадник психолог, Милица Анђелковић, професор, Светлана Радишић, 

професор, Александар Павловић, професор, Ћиро Мемедовић, професор. 

Чланови Тима су направили оквирни план рада у овој школској години, с акцентом на 

постизање јединства васпитних утицаја породице и школе на општи развој ученика наше 

школе.  

Указано је на рокове за одржавање родитељских састанака по класификационим 

периодима: 
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1-до11.09.2019.године 

2-до10.12.2019.године 

3- до 28.02.2019.године. 

Остала је устаљена пракса посете првих родитељских састанака првог разреда од стране 

педагошко-психолошке службе обављена је и ове године. На тим родитељским 

састанцима родитељи добијају информације о организацији рада школе, ПП службе и 

осталих административних служби у школи. Сваки од разредних старешина родитељима 

ученика је дао термин у ком се могу консултовати око напредовања у успешности 

ученика. 

Педагог школе је извештавала чланове Тима о састанцима Савета родитеља и по потреби 

износила релевантне предлоге са Савета управи школе и Тиму на процену могућности 

реализације. 

Током онлајн наставе родитељи су остваривали успешну комуникацију како са 

одељењским старешинама, тако и са ПП службом и управом школу у смеру отклањања 

препрека у праћењу наставног процеса од стране ученика, а родитељима ученика који се 

образују по индивидуализованом образовном плану је указано на начин учешћа у 

обављању недељних задатака које професори шаљу ученицима мејлом. 

Сарадња са родитељима је успешно остваривана у континуитету и ефикасно 

прилагођавана различитим начинима спровођења образовно васпитног рада. 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

 

Извештај о раду Тима за заштиту животне средине у току школске 

2019/2020. године  

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
 
 
 

1. Први састанак  
 
 

 
 
 
 
29.09.2019. 
 
 

 
 
 
 
Чланови тима за 
заштиту животне 
средине. 

 
1. Економска школа "Стана 
Милановић" у 2019/20 
образује тим за заштиту 
животне средине. 
2. План рада тима налази се у 
годишњем плану рада школе 
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2. Други састанак  

 
 
 
 
 
 
 
22.01.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови тима за 
заштиту животне 
средине. 

за 2019 - у годину. 
3. Подељене су одговорности 
у складу са личним 
преференцама и садржајима 
којима се професор бави у 
школи.  
4. У току је завршна фаза у 
припреми докумената за 
реконструкцију школоског 
дворишта. 
 
 
1. На инцијативу управе 
школе опасне материје 
(мазут за грејање) кoje су 
више деценија представљале 
ризик за безбедност ученика 
и наставника, безбедно су 
отклоњене.  
2. На препоруку 
Министарства упућену свим 
школама, Тим је одлучио да у 
периодима повећане 
концентрације загађујућих 
материја у ваздуху ученици 
избегавају дужи боравак ван 
школске установе.  
3. Препорука свим 
разредним старешинама је 
да у своје планове и 
програме ЧОС - а уврсте, у 
наредном периоду, и теме 
које се односе на превенцију 
здравља ученика, односно 
повезаност здравља са 
заштитом животне средине.  
4. Тим ће у наредном 
периоду покренути 
иницијативу о премештању 
контејнера из круга школе 
због хигијенских разлога. 
5. У току другог полугодишта 
са ученицима би требало 
организовати екскурзију на 
тему која се тиче заштите и 
унапређења животне 



198 
 
 

средине. 
6. Састанку су присуствовали 
сви чланови тима. 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
 
 
 

1. Трећи састанак  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Четврти састанак 

 
 
 
 
12.03.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.06.2019. 

 
 
 
 
Чланови тима за 
заштиту животне 
средине и 
ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чланови тима за 
заштиту животне 
средине. 

 
 1. Тим треба да активо 
учествује у превенцији 
ширења вируса.  
2. Тим ће све наставнике 
биологије, екологије, хигије и 
исхране замолити да у 
наредном периоду део 
планиране наставе посвете 
превенцији ширења вируса 
Грипа, Корона вируса.... 
3. Особље које је задужено за 
хигијену просторија треба 
чешће да дезинфикује 
учионице, тоаелете, и све 
површине које су у 
директном контакту са 
ученицима и наставним 
особљем. 
 
 
 
 
 
 
1. У претходној школској 
години ученици су редовно 
информисани путем видео 
линка, преко вибера и mail-a 
о превенцији ширења Корона 
вируса. 
2. Сви чланови тима су 
ускладу са својим наставним 
предметом, у току епидемије 
део onlinie наставе посветили 
заштити од ширења заразе.  
3. Ученици су квалитетно 
испратили све наставне 
садржаје као и сугестије Тима 
за заштиту животне средине 
о заштити здравља, путевима 
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преношења вируса и личној 
хигијени.    

 

Стефан Ерчић, координатор Тима 

Извештај о раду Тима за маркетинг школе 2019/2020. године  

 

Чланови Тима: 

Павловић Весна, координатор практичне наставе, координатор 

Берић Дамњановић Даниела, наставника 

Матић Раденка, наставник 

Алексић Ана, наставник 

Јекић Душан, наставник  

Састанци Тима су одржавани у складу с потребама школе и у оквиру организације 

различитих манифестација, најчешће електронским путем. 

Активности су делегиране у односу на садржај наставе и личне преференције чланова 

тима, и оне ће бити усклађене са временском динамиком дешавања у школи. 

Тако нпр. испраћени су Дани Јеврејске културе и гастрономије, Чивијашко крчкање, 

обележавање Дечје недеље, исл. 

Присутно је било свих шест чланова тима на свим званичним састанцима. 

Тим се састојао у овкиру следећих тачака: 

1. Промоција школе кроз сарадњу са родитељима и представљање управе и пп службе 

првом разреду 

2. Рад на припреми Сајма образовања  

3. Сарадња са фондом „Хумано срце“ 
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4. Организација медијског наступа у „Глас подриња“ ученика наше школе на европском 

квизу новца и ментора Татјане Алимпић 

5. Медијска промоција екипних и појединаца на локалним медијима 

5. Промоција школе на дигиталним платформама Фејсбука, Инстаграма и школског сајта 

Под другом тачком дневног реда договорено је да све овогодишњи Сајам буде обухваћен 

већом медијском пазњом у локалним и регионалним средствима и на званичкним 

медијским страницама школе. 

Договорено је да организација хуманитарне акције „Деци од срца“ такође буде под 

светлом медијске промоције посебно у нашим оквирима али и локално од стране 

медијских кућа како би се нагласила хумана оријентација ученика наше школе који негују 

култ доброчинства и човекољубља. 

Разговарало се о новој концепцији школског листа који излази крајем школске године и 

који је доступан свим ученицима наше школе, који ће због економичности, веће 

доступности и усклађености с безебдоносним здравственим мерама имати унапређену 

електронску форму.  

Весна Павловић, координатор Тима 

 

Извештај о раду Тима за социјалну подршку и реализацију ученичких 

иницијатива у току школске 2019/2020. године  

  

Тим су чинили следећи чланови: 

Лукић Јелена/Иван Тодић, координатор 

Стојићевић Катарина, педагог 

Поповић Бранкица, наставник 

Јолдић Никола, наставник 
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Радно тело Ученичког парламента. 

Тим је имао два редовна и званична сусрета у току првог полугодишта, а појавом 

пандемије вируса Ковид 19 је преузимао учешће у активностима електронском 

комуникацијом чланова, а највише са представницима Ученичког парламента. 

На почетку године, на основу компетенција и личних преференција чланова, договорене 

су будуће акције. За почетак, направљени су избор и организација рада Ђачког 

парламента, као и обнављање контаката са члановима спољне мреже подршке 

(институције локалне самоуправе, Народни музеј, Библиотека шабачка, хуманитарне 

организације, друге средње и основне школе...) 

Активности Тима у овој години највише су се тицале идентификације социјално и 

економски угрожених ученика којима је потребна финансијска подршка од стране школе и 

техничка подршка током трајања наставе на даљину. На почетку године су одељењске 

старешине пријавиле управи имена ученика којима је потребно ослобађање од 

финансијских обавеза према Вишем квалитету образовања, то јест „школском динару“, 

као и имена ученика за ослобађање од путних трошкова.  

Предвиђене су и реализоване бројне активности у сарадњи са различитим стручним 

већима у оквиру обележавања следећих дана и догађаја: 

Дан светских језика, Дечија недеља, Дан новца, Ноћ истраживача, хуманитарне акције 

(добровољно давање крви, продајне изложбе и хуманитарни турнири), посета Сајму 

књига, сарадња са другим срединама... 

У новембру је отворен кабинет за стране језике и електронска библиотека, као резултат 

добијених средстава од Еуробанке и сарадње са Министарством просвете. У децембру су 

реализоване хуманитарне акције "Један слаткиш за друга, деца деци", учешће у 

прикупљању материјала за поклоне социјално угроженој деци у оквиру фондације 

"Хумано срце", као и додељивање пакетића и одржавање приредбе за децу са посебним 

потребама, која су корисници боравка у "Кући добре воље". 

Током трајања наставе на даљину, пружана је помоћ ученицима који су имали техничке 

препреке за праћење наставе електронским путем, па су им представници школе излазили 
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у сусрет обезбеђивањем таблета и техничких средстава, као и штампањем наставних 

материјала по које су долазили родитељи ученика. 

У складу са временском динамиком живота у школи, Тим је предложио да се у следећој 

школској години излази у сусрет "свежим и инспиративним идејама" ученика, у 

заједничком интересу ђака, родитеља и школе, што се односи на подизање квалитета 

наставе и времена проведеног у школи. 

Иван Тодић (замена Јелене Гајић), школски психолог 

 

Извештај о реализованим културним активностима школе за школску 

2019/2020. годину  

 

Током целе школске године велика пажња управе школе, професора и стручних 

сарадника је усмерена на планирање, организовање и реализацију културних 

манифестација. Циљ оваквих манифестација јесте да се ученицима омогући културни 

развој, кроз подизање културне свести, развоја ваљаног система вредности и стицање 

знања и нових искустава. Ове године поједина планирана културна дешавања нису 

реализована уживо услед појаве вирусне пандемије. Ради лакшег прегледа реализоване 

активности биће таксативно наведене. 

22 – 27.06.2019. Ученице четвртог разреда узеле учешће у програму летње новинарске 

школе 2019.године, у Бањи Ковиљачи. Ток приликом поред вештина медијског 

извештавања имале су прилику да се сусретну са обављањем праксе у локалним медијима. 

25.09.2019. Ученици одељења 1-5 са својим разредним старешинеом проф. Даниелом Б. 

Дамњановић присуствовали су у Анексу библиотеке шабачке представљању романа 

“Родитељи” Ђорђа Д. Сибиновића. 

27.09.2019. Састанак са представницима Центра за стручно усавршавање и усаглашавање 

листе семинара за професоре, стручне сараднике и директоре на нивоу града. 
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08.09.2019. Представљање руководства и ПП службе имали су упознавање са ученицима 

прве године – колективни састанак. 

01-3.10.2019. Београдски центар за људска права провео пројекат “Мој град, моја права – 

школа људских права и владавине права за младе” у ком суучешће узели ученици наше 

школе. Крзо радионице ученци су имали прилике да сеупознају са појмовима и 

механизмима заштите људских права, питања дискриминације, владавине права и 

креирања јавних политика.  

10.10.2019. У склопу активности обележавања Дечје недеље, ученици наше школе узели 

су учешће у радионицама Канцеларије за младе града Шапца, “Буквар дечјих права”, у 

циљу оснаживања и заговарања интереса младих. 

10.10.2019. У КПД одржана Обука за помоћног кувара – 50 сати обуке и полагање пред 

комисијом. 

11.10.2019. Професори школе, чланови Тима за превенцију појаве дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања присуствовали су трибини “Насиље у школи, чија је 

одговорност” у организацији Центра за стручно усавршавање града Шапца. 

15.10.2019. Хуманитарна акција добровољног давања крви – предавање 14.10. и акција 

давања крви  у Свечаној сали школе. 

16.10.2019. У склопу сарадње са ПУ Шабац, у свечаној сали школе одржано је предавање 

“Насиље у породици и институционализована заштита”, за ученике првог разреда.  

21.10.2019. Ученици школе у пратњи проф. Ћира Мемедовића присуствовали су у 

Шумарицама обележавању годишњице од стрељања ђака и грађана Крагујевца 

1941.године 

26.10.2019. У информатичком кабинету школе одржана је Обука у циљу повећања нивоа 

дигиталних компетенција наставника за савремену наставу којој је присуствовало 10 

професора школе. 



204 
 
 

29.10.2019. Удружење “Светлост” одржало је двосатну радионицу у склопу омладинске 

конференције која је део пројекта “Видемократија” – кроз који су млади могли да 

анализирају проблеме са којима се у локалној заједници сусрећу – а све у циљу 

унапређивања локалне омладинске политике. 

04-09.11.2019. 10 ученика школе и два професора гостовали су у Илијашу, СЦ “Неџад 

Ибришимовић” у склопу прекограничне сарадње и остварења пројекта “А гдје ће млади”. 

Циљ овог пројекта управо је био јачање утицаја грађанског друштва и доприноса 

позитивним променама где су млади главни актери. Охрабривање младих за јавно 

заговарање, промовисање сарање међу младима који долазе из различитих етничких 

средина и њихово заједничко трагање за проблемима и њиховим решењима такође су 

били главни задаци који су остварени кроз овај пројекат. 

15.11.2019. ПМИ дан – Национални дан малих и средњих предузећа, у који су били 

укључени ђаци наше школе, и при чему сва средња и већа предузећа тог дана отварају 

врата зарад стицања непосредног исуства у привредним амбијентима компанија. 18 

ученика школе је било у посети ДДОР Осигурању у Шапцу, а 30 ђака је имало прилике да 

упозна функционисање фирме Прогети из Владимираца и Пасубио из Мишара. 

19.11.2019. Свечано отварање кабинета / електронско језичке лабораторије , донације 

добијене на конкурсу Еуробанк и МПНТР-а. 

28.11.2019. Настављена сарадња са Грађанским иницијативама  - Удружењем грађана за 

демократију и грађанско образовање, кроз учешће наше школе у другој фази истраживања 

о ефектима наставе грађанског васпитања за ученике 3. и 4. разреда. 

02.12.2019. Ученицима матурантима наше школе је у спортској хали школе организована 

интерактивна трибина и предавање представника Агенције за безбедност у саобраћају, али 

и подсетник на последице небезбедне вожње кроз личну причу Славише Савића, 

представника Удружења параплегичара и квадриплегичара Мачванског округа.  

03.12.2019. Канцеларија за младе града Шапца организовала је радионицу "Како 

окончавате ваше свађе" у Саветовалишту за децу и младе,  поводом обележавања кампање 
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"16 дана активизма против насиља над женама". Циљ радионице био је допринос 

превенцији породичног насиља кроз едукацију младих о могућностима превентивног 

деловања на смањење ризика за доживљавање насиља у емотивним везама и породичним 

односима, са посебним акцентом на вештине комуникације и ненасилног решавања 

конфликата.  

13.12.2019. Сајам образовања - Наша школа и Тим за каријерно вођење и саветовање, 

услед квалитетне и дугог низа година оствариване сарадње са факултетима и 

високошколским установама годинама уназад окупља све високошколске институције, у 

циљу директног информисања ученика о програмима, пријемном испиту и току студија 

сваког од факултета , који за циљ има да потврди или потпомогне у доношењу конкретне 

одлуке о наставку и правцу даљег школовања наших ђака. Сајму су се у и ове школске 

године одазвала 22 факултета и високошколске установе и Сајам је одржан у спортској 

хали наше школе. 

18.12.2019. За заинтересоване ученике завршних разреда одржана је презентација 

Београдске банкарске академије са којом школа има вишегодишњу сарадњу, а уједно су и 

започете припреме за оформљавање тимова за учешће на такмичењу ове академоје у 

изради бизнис плана.  

22. – 25.12.2019. Сарадња са Хуманим срцем кроз учешће наше школе у акцији “Један 

слаткиш ја једног ђака” , прикупљање грицкалица и слаткиша за формирање пакетића за 

децу кориснике социјалне помоћи. 

22.12.2019. Ученици наше школе током винекда били су део програма Националне 

возачке академије НАВАК под називом "Живот за младе возаче" где им је на јединствен 

начин омогућено да без последица доживе ситуације које могу имати трагичне последице, 

како би у потпуности разумели да безбедност није само питање прописа. Kомплетан 

програм одржао се на специјализованим полигонима возачке академије НАВАК са 

посвећеним професионалним тренерима. Вежбе су се изводиле на реалним брзинама до 

120 км/х, а реалистичност саобраћајне незгоде била је видљива уз технологију симулатора 

чеоног судара и превртања. 
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25.12.2019. Одржана је традиционална Хуманитарна акција додељивања пакетића у „Кући 

добре воље“. Подељени су пакетићи за кориснике услуга у оквиру „Куће добре воље“, у 

којој су смештена деца и омладина са сметњама у развоју. Хуманитарну акцију 

организовао је Ђачки парламент и Тим за хуманитарне активности, као и претходне 

године придружили су нам се и спонзори. Донирано је укупно 66 пакетића .Поред 

прикупљених новчаних средстава за пакетиће, 35 000 динара биће намењено за куповину 

неопходних дидактичких средстава за центар који ће бити уручени по завршетку 

празника. Центар за социјални рад је срдачно дочекао ученике и професоре. Право 

задовољство је било гледати реакције дарованих на слаткише и играчке и дружење са 

Деда Мразом. Домаћини су уручили захвалнице за учеснике у хуманитарној акцији и 

припремили послужење за госте. 

16.01.2020.Ученици школе, заинтересовани за даљи наставак школовања, имали су 

прилику да присуствују презентацији активности Академије струковних студија из 

Шапца, у свечаној сали.  

17.01.2020. Ученици школе, заинтересовани за даљи наставак школовања, имали су 

прилику да присуствују презентацији активности Економског факултета из Суботице, у 

свечаној сали школе. 

03.02.2020. Одржано је предавање и полагање везано за заштиту и безбедност на раду, за 

све запослене школе. 

18.02.2020. – Представници Ученичког парламента узели учешће у пројекту „USAID“, у 

оквиру којег током другог полугодишта ангажују ученике на нивоу школе да изаберу 

једну од предложених идеја која ће се реализовати из општинског буџета. Представници 

Ученичког парламента су ученици треће године, Ћирић Ана 3-1, Попивода Ања 3-5 и 

Гајић Лазар 3-5. 

28.02.2020. - У оквиру организације Института за медије и различитости – Западни 

Балкан, пројекат под називом „Млади“ односи се на унапређуивања вештина у оквиру 

медијске и дигиталне писмености, у оквиру обуке, ученица Жељана Пантелић 3-5 



207 
 
 

реализује радионицу „Пази шта говориш“, у присуству предтавника Институтра, Иване 

Јелаче. 

25.02.2020. – Ученица Сара Миљковић учествовала је на конкурсу „СВИ ЗАЈЕДНО ЗА 

РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ“ у категорији ликовног дела, уз менторство школског 

психолога. 

04.03.2020. Представници Универзитета Сингидунум, одржали су за ученике завршних 

одељења, низ предавања из стручно-економских области, у складу са планом и програмом 

смерова. 

09.03.2020. – Посета учесника пројекта „Илијаш“ из Босне нашој школи. 

11.03.2020. – 40 заинтересованих ученика присуствовало представи „Ако се пробудиш“ у 

Шабачком позоришту, уз професора Велимира Кузмановића. 

17.03.2020. Услед проглашења ванредног стања на нивоу Републике Србије и одлуке  

МПНТР-а, настава до краја школске 2019/2020.године одвијала се онлајн. Школска управа 

је уредно обавештавана о активностима које је Економска школа “Стана Милановић” 

спроводила, кроз недељне планове рада школе.  

15.06.2020. У складу са епидемиолошком препорукама, организована је Свечана седница у 

смањеном обиму, на којој су додељена признања носиоцима Вукове дипломе, 

одељењским старешинама и ученицима са освојеним наградама до увођења ванредног 

стања. 

16.06.2020. На националном нивоу Европског квиза новца, ученици Економске школе 

„Стана Милановић“ нашли су се на завидним позицијама. Симеон Чоњагић, ученик првог 

разреда на туристичко-хотелијерском смеру освојио је друго, а Леа Спасић (1-2), 

финансијски администратор, треће место. Иако је требало да победници иду у Брисел на 

други ниво такмичења, због пандемије корона вируса, одлучено је да се квиз, који је 

управо у току, организује онлајн.  
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Извештај о сарадњи са локалном заједницом у школској 2019/2020. 

Години 

 

Школа је током 2019/2020. године остваривала сарадњу са: 

- Црвеним крстом 

- Центром за социјални рад 

- Заводом за јавно здравље и Општом болницом у Шапцу 

- Центром за аутизам – дневни боравак 

- Удружењем параплегичара Мачванског округа 

- удружењем „Хумано срце“ из Шапца 

- Културним центром Шабац 

- Народним музејем у Шапцу 

- Библиотеком шабачком 

- Шабачким позориштем 

- Центром за стручно усавршавање 

- средњим и основним школама на територији града Шапца и ван њега 

- средњим школама на територији БиХ као партнерима у пројектима 

- органима заштите јавне безбедности – Саобраћајна полиција града Шапца 

- локалним медијским кућама и медијским јавним сервисом Србије 

- Седнице Наставничког већа, Савета родитеља, Ученичког парламента, 

презентације факултета, стручна предавања, промоције, огледна предавања, припреме 
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за такмичења, пробе, представе, Светосавска прослава, дружења и сл. одвијају се у 

свечаној сали школе. 

- Школа је сносила све трошкове такмичења ученика од општинског до међуокружног 

нивоа.  

- Школа је изградила имиџ развијања различитих склоности ученика. Наши ученици су 

имали пуну подршку и разумевање за надарене ученике чији су резултати настајали и ван 

активности школе, узимајући у обзир и спортисте у оквиру борилачких вештина, 

фудбалере, рецитаторе, сликаре и сл. Школа има ученике – истакнуте спортисте који као 

омладинци или сениори представљају нашу земљу. У овој школској години смо били и 

организатори у обуци ученика у такмичењу обарања руке као и хуманитарних турнира у 

одбојци, меморијалног турнира «Лазар Стојковић». Испратили смо изложбе уметничких 

радова једне од ученица у Културном центру, те испратили сарадњу ученика 4-5 са 

Шабачким позориштем у чијој су организацији манифестација и сами учествовали. Школа 

је пружила подршку Ученичком парламенту у учешћу у УСАИД пројекту за одговорну 

власт. 

- Школа има развијену сарадњу са установама културе, било као учесник у програмима 

или пружањем подршке кроз разне врсте услуга. Наши конобари, посластичари и кувари 

били су активни учесници у помоћи реализације многих догађаја у граду.  

- Од пасивних посматрача ученици су постали ствараоци, иницијатори и активни 

учесници разних догађања – учешће у Међународним пројекту Илијаш, добровољном 

давању крви, хуманитарним активностима, и особама са аутизмом,  едукативним 

радионицама и слично. 

- Учешће у реформи средњег стручног образовања подразумева широку сарадњу школе са 

друштвеном средином. Ученици су били у посети или реализовали праксу у многим 

приватним и јавним предузећима. 

- Школа је у протеклом периоду имала интезивну сарадњу са Министарством просвете и 

науке, како директно, тако и посредно, преко Школске управе у Ваљеву. Сви захтеви 
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Министарства просвете и науке у потпуности су испуњени. Школа активно учествује у 

пројекту Министарства просвете и науке и ГИЗ-а. 

- Изузетна сардња постигнута је са локалном самоуправом. Школа је подржавала и 

помагала све акције локалне самоуправе. За све наше бројне акције локална самоуправа 

имала је изузетно разумевање. Сарадњу су остварили и представници Парламента кроз 

пројекат за одговорну власт – УСАИД. 

- Школа је развила изузетну сарадњу са свим културним, образовним установама и 

привредним друштвима. Сарадња се огледала у стручним предавањима, промоцијама, 

међусобним посетама, помоћ у организовању школских акција. Организоване су посете 

факултетима, Великом школском часу, Октобарском салону, посета Сајму науке, посета 

САНУ, као и представама у Шабачком позоришту. 

- Све наведене активности имале су за последицу стварања поверења школе у средини у 

којој делује 

- Процес самовредновања постао је стална пракса којом се проверава успешност у 

спровођењу свих ових акција. 

У оквиру васпитног рада на заштити здравља ученика, одржан је већи број предавања 

ученицима. Програми су подржани од стране Министрства просвете и науке. У оквиру 

предметне наставе, часова одељенског старешине, трибина, радионица и сл. нарочита 

пажња поклоњена је: превенцији вирусне заразе, здравственим мерама безбедности услед 

појаве пандемије вируса Ковид 19, општем здрављу, правилној исхрани, физичкој 

активнсоти, пушењу дувана, алкохолизму, наркоманији, сиди и полно преносивим 

болестима, образовању за заштиту животне средине. Највећи акценат стављен је на 

обезбеђивање заштите од заразе Ковидом 19. Сарадња са Домом културе огледала се у 

учешћу на трибинама и предавањима са актуелном тематиком и сарадњом секција школе , 

посебно са рецитаторима.  

Сарадња са Црвеним крстом наставља се и кроз јесењу акцију доборовљног давања крви – 

наша школа традиционално има највише добровољних давалаца међу ученицима, због 
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чега смо и добили посебну захвалницу. Интензивна је и сарадња са хуманитарном 

организацијом «Хумано срце». Сви професори школе месечно издвајају новац за помоћ, а 

ова организација помаже нашим најугроженијим ученицима. Ученички парламент 

доделио је пакетиће за корицнике у Кући добре воље време проводе у дневном боравку и 

стационару. Акција је организована кроз иницијативу Ђачког парламента и подршку Тима 

за културне и хуманитарне активности. Хуманост су подржале и одабрани глумци, као и 

бројне приватне фирме. 

Сарадња са основним школама је настављена кроз дигиталну промоцију школе 

осмацима,упућивањем на школски сајт и странице школе на друштвеним мрежама, уз 

могућност постављања питања у порукама о образовним смеровима. 

Сарадња са факултетима релевантним за наставак образовања ученика наше школе ове 

године је појачана кроз посете високошколским установама, али и предавањима од стране 

њихових представника у нашој школи. 

Наша школа је посредством многобројних ученика узимала учешће на различитим 

интернационалним такмичењима и конкурсима, као што је конкурс Европског дневника са 

мултимедијалним категоријама. 

Током целе школске године стручни сарадници су сарађивали са Центром за социјални 

рад на решавању проблема наших ученика. Било је и неколико састанака у нашој школи 

да бисмо решавали проблеме њихових штићеника који су много изостајали из школе.  

И ове школске године постигнута је успешна сарадња с Полицијском управом Шабац, која 

је организовала и предавања у свечаној сали школе.  

У организацији Школске управе у Ваљеву, директор је учествовао на састанцима који се 

редовно одржавају на позив координатора Школске управе.  

Са локалном заједницом су организовани састанци на њихову иницијативу, или на 

иницијативу школе. Теме ових састанака односиле су се на енергетску ефикасност, 

реализацију реконструисања школског дворишта и околног уређења, план обједињене 

јавне набавке, планирање буџета, организовања важних датума у Шапцу и слично. 
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Успостављена је сарадња и са различитим организацијама чији пројекти имају едукативни 

значај за ученике. Међу њима су се истакли Илијаш и УСАИД.  

Нови број школског листа “НаША Економска” објављен је у оквиру Свечане седнице 

Наставничког већа у јуну и прославе Дана школе 12.06.2020. године, те подељен 

бесплатно свим ученицима у новој електронској форми која је доступна свима и усклађена 

с мерама здравства о пребвенцији ширења заразе. 

 

 

XI УЧЕНИЦИ  

Бројно стање ученика 

Број одељења и ученика по разредима на почетку школскеу 2019./2020.године 

Разред  Број ученика  Број одељења  

I разред  261 9  

II разред  271 9  

III разред  249 9  

IV разред  210 7 

Укупан број  991 34 

 

Број одељења и ученика по разредима на крају школске 2019/2020.године 

 

Разред  Број ученика  Број одељења  
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I разред  261 9  

II разред  268 9  

III разред  252 9  

IV разред  209 7 

Укупан број  990 34 

 

 

Ванредни ученици 

 

 

 

Од почетка школске године преквалификацију у оквиру институције је уписало 12 

ученика. Испитни рокови одржани у предвиђеним терминима (новембарски рок од 

29./30.11.2019.) и јануарски рок 20./21.02.2020.год. Aприлски рок је одржан 

02.и03.06.2020. а јунски 22.и23.06.2020. (испити померени због корона вируса) 

августовски 19./20.08.2020.год. Консултације за ванредне ученике су одржаване редовно 

по датим терминима који су стајали изложени на улазним вратима целе школске године, а 

на сајту школе омогућен је увид у питања на усменим и писменим деловима испита. 

Током школске 2019/2020.године ванредно образовање завршило је: 

 

Профил 
Број 

ученика 

Кувар / 

Посластичар 2 



214 
 
 

Конобар 2 

Трговински техничар 2 

Кулинарски техничар 1 

Економски техничар 3 

Финансијски администратор / 

Трговац 1 

Комерцијалиста  1 

Пословни администратор 3 

На основу члана 57.ст.1 тачка1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(С.гласник РС 72/09, 52/11), а у вези са чланом 91 ст.4 и 5 Закона, Школски одбор 

Економско школе „Стана Милановић“, доноси одлуку о утврђивању висине школарине, 

која је важећа за школску 2019/2020.годину. 

 

 

Преквалификација и доквалификација III и IV године 

Категорија Цена и сврха уплате 

Упис године 3000,00 динара-упис 

500,00 динара-административни трошкови 

Обнова године 1000,00 динара- обнова уписа 

500,00 динара-административни трошкови 

Испити 480,00 динара-пријава испита; 15% од 

укупног броја Х 65,00 динара – 
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консултације и материјални трошкови 

Испити са писменим задатком 560,00 динара-пријава испита; 15% од 

укупног броја Х 65,00 динара – 

консултације и материјални трошкови 

Испит са вежбама 720,00 динара-пријава испита; 15% од 

укупног броја Х 65,00 динара – 

консултације и материјални трошкови 

Испит из практичне наставе 720,00 динара-пријава испита; 15% од 

укупног броја Х 65,00 динара – 

консултације и материјални трошкови 

Час консултативне наставе 65,00 динара 

Завршни испит 1700,00 динара-завршни испит; 1000,00 

динара-административни трошкови; 

1300,00 динара консултације и материјални 

трошкови 

Матурски испит 2100,00 динара-завршни испит; 1000,00 

динара-административни трошкови; 

2600,00 динара консултације и материјални 

трошкови 

Административни трошкови по пријави 1000,00 динара 

 

 

Специјалистичко образовање 

Категорија Цена и сврха уплате 

Упис на специјализацију 3000,00 динара-упис 

1000,00 динара-административни трошкови 
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Испити 1500,00 динара-пријава испита; 1000,00 – 

консултације и материјални трошкови 

Испити са писменим задатком 1700,00 динара-пријава испита; 1000,00 – 

консултације и материјални трошкови 

Испит са вежбама 2000,00 динара-пријава испита; 1000,00 – 

консултације и материјални трошкови 

Испит из практичне наставе 2200,00 динара-пријава испита; 1000,00 – 

консултације и материјални трошкови 

Час консултативне наставе 100,00 динара 

Специјалистички испит 5500,00 динара-завршни испит; 1000,00 

динара-административни трошкови; 

2000,00 динара консултације и материјални 

трошкови 

Административни трошкови по пријави 1000,00 динара 

 

Дијана Антонић, координатор у спровођењу ванредних испита 

 

Успех ученика 

 

  

Извештај о успеху ученика на крају првог тромесечја школске 

2019/2020.године 

Укупан број ученика на крају првог тромесечја 2019/2020 године износи 994. 

I 264 

II 271 
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III 249 

IV 210 

 

Укупан број недовољних оцена на нивоу свих разреда износи 629 (0.63 по ученику) , 

неоцењених 76, што је у односу на прошлу годину за 20% мањи број недовољних оцена, али за 

45% већи број неоцењених ученика.  

Када је реч о успеху прве године, укупан број недовољних оцена је 143, од тога највећи број је у 

одељењу 1-8 (29) и број слабих оцена по ученику на нивоу прве године износи 0.55 по ученику. 

Највећи број ученика који су из појединих предмета остали неоцењени јесте у одељењу 1-4 и 1-

9 (3).  

Укупан број недовољних оцена у другој години износи 174, односно 0.66 недовољних по 

ученику. Одељења са највећим бројем недовољних јесте 2-8 (41). Од укупно 29 неоцењених 

ученика, 8 је из одељења 2-3. У поређењу са прошлом годином, садашња друга година 

остварила је мало бољи успех јер је број недовољних прошле године износио 215. Одељење које 

нема ни једну изведену недовољну оцену на тромесечју на нивоу целе школе јесте 2-5. 

Успех треће године мало је бољи од прошлогодишњег. Ове године, број недовољних оцена на 

нивоу трећег разреда износи 131, односно 0.55 по ученику, док је прошле године тај број био 

186, односно 0.75 недовољне по ученику. 19 ученика је неоцењено из неколико предмета, од 

којих је 5 у одељењу 3-8. Одељење са највећим бројем недовољних оцена јесте 3-4 (26 

недовољних оцена).  

У односу на успех прошлогодишње четврте године, ове године успех је мало нижи. Прошле 

године укупан број недовољних оцена на првом класификационом периоду износио је 153, а ове 

181, односно 0.87 по ученику.  Одељење са највећим бројем изведених недовољних оцена је 4-1 

(42). 19 ученика је неоцењено из неколико предмета док је чак 8 ученика из одељења 4-1. 

 

Извештај о укупном броју изостанака ученика 
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Када је реч о изостанцима ученика на крају првог тромесечја, укупан број изостанака износи 

28.183 , од тога je 26.125 оправданих и 2.058 неоправданих. 

 На нивоу прве године број изостанака по ученику износи 18.20, на нивоу другог разреда 32.25, 

на нивоу трећег разреда 31.55 и на нивоу четврте године овај број износи 34.56, односно на 

нивоу школе 28.35 изостанка по ученику. У односу на прошлу школску годину, исти 

класификациони период , просечан број изостанака по свим годинама увећао се за 5. 

На нивоу прве године, највећи број оправданих изостанака направило је одељење 1-4(854) а 

најмање 1-8(309). Највећи број неоправданих направило је одељење 1-9(314) а најмање 1-

3(ниједан). 

Највећи број оправданих изостанака у другој години направило је одељење 2-8(1.492) а најмањи 

број 2-9(445). Неоправдане су у највећем броју направили 2-8(271) а најмање неоправданих је у 

2-6(20). 

У трећој години, 3-8 је направило највећи број оправданих (1.069), а најмање 3-2(480). 

Неоправданих је највише у одељењу 3-8(120) а најмање у 3-2(23).  

У четвртој години највише оправданих је у 4-4(1.368) а најмање у 4-5(752). Неоправданих је 

највише у одељењу 4-3(80) а најмање у 4-6(33). 

Катарина Стојићевић, педагог школе 
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Васпитно-дисциплинске мере на крају првог тромесечја школске 

2019/2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред 

/ 

ук.бр.

уч. 

УОС УОВ УД УНВ Ук. бр. казни 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I / 264 

14 3 5 / 1 / / / 20 3 

17 (6.4%) 5(1.9%) 1(0.4%) / 23(8.7%) 

II / 271 

13 8 16 5 3 1 / / 32 14 

21(7.7%) 21(7.7%) 4(1.5%) / 46(12.5%) 

III / 

249 

10 4 7 1 2 / 3 / 22 5 

14(5.6%) 8(3.2%) 2(0.8%) 3(1.2%) 27(10.8%) 

IV / 

210 

    10 6 4 1 
        

3 
/ 1 / 18 7 

16(7.6%) 5(2.4%) 3(1.4%) 1(0.5%) 25(12%) 

Сума / 

994 

47(4.7

%) 

21(2.1

%) 

32(3.2

%) 

7(0.7

%) 

9(1

%) 

1(0.1

%) 

4(0.4

%) 
/ 

92(9.2

%) 

29(2.9

%) 
 

994 68(6.8%) 39(3.9%) 10(1%) 4(0.4%) 121(12.2%) 
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Од укупног броја ученика, 994, укорен је 121 ученик, односно 12.2%, што је за 

0.8% мање у односу на прво тромесечје  школске 2018/19. године. Поред опомена,  Укор 

одељењског старешине чини половину свих изречених мера (6.8%), следи УОВ (3.9%), 

затим УД (1%) и на крају УНВ(0.4%). Структура мера приближна је структури мера на 

крају првог тромесечија претходне школске године.  

Дечаци су бројнији у оквиру сваке од наведених категорија, при чему их, на нивоу 

укупног броја изречених мера, има тродупло више него девојчица.  

12.5% свих изречених мера припада ученицима II  разреда, 12% припада 

ученицима IV разреда, 10.8%  ученицима III разреда и 8,7% ученицима првог разреда. У 

односу на прошлу годину, бројније су мере  које су изречене ученицима првог и другог 

разреда, у односу на трећу и четврту. Укор одељењског старешине и Укор директора  је 

најчешћа мера у II и IV разреду, при чему је у II број Укора одељењског старешине и 

одељењског већа изједначен. Највећи број тежих мера (УД и УНВ) налази се међу 

ученицима II и III  разреда. У односу на претходну школску годину, број лакших мера је 

незнатно мањи, али је већи број Укора наставничког већа, док је примећено смањење 

броја ученика с Укором директора. 

Критеријуми за изрицање васпитно дисциплинских мера су: неоправдано 

изостајање са наставе, кршења Правила понашања у школи и током извођења практичне 

наставе, као и  кршења правила понашања током извођења екскурзије. 

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 
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Извештај о успеху ученика на крају првог полугодиштa школске 

2019/2020.године 

Укупан број ученика на крају првог полугодишта 2019/2020. године износи 989 који се у 

односу на прво тромесечје ове школске године смањио за 5. 

I 262 

II 269 

III 249 

IV 209 

 

 

На крају првог полугодишта школске 2019/2020. године, укупан број недовољних 

оцена на нивоу свих разреда износи 380 (0.38 по ученику) што је у односу на прошлу 

годину мањи број, док укупан број неоцењених на нивоу целе школе износи 79 и у односу 

на прошлу школску годину је значајно виши када их је било 59. Ученика са 5 и више 

недовољних оцена на нивоу целе школе има 1 у другом разреду. 

Када је реч о успеху прве године, укупан број недовољних оцена је 91, број слабих 

оцена по ученику на нивоу прве године износи 0.36 недовољне по ученику од тога највећи 

број је у одељењу 1-8 (21). 10 ученика је неоцењено у првом разреду. Овогодишња 

генерација прве године остварила је мало нижи успех у односу на прошлу годину. Сада он 

износи 3.52 а био је 3,62. Одељење са највишим успехом су одељења 1-5 (3.95 док је 

претходне године исто одељење правних техничара имало просечан успех одељења 4.32) , 

док је са најнижим успехом одељење 1-9 (3.10/ прошлогодишњи најнижи 3.14). Можемо 

закључити да је овогодишња генерација прве године без обзира на нижи успех, боља од 

прошлогодишње у одељењима трећег степена којих од ове године има једно више. 

Укупан број недовољних оцена у другој години износи 114, односно 0.43 по 

ученику. Одељење са највећим бројем недовољних ученика јесте 2-7 (29 нед.), од 13 

неоцењених, највећи број неоцењених ученика је у одељењу 2-8(7). У поређењу са 
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прошлом годином, садашња друга година има исти успех као и прошла генерација 3,48. 

Одељење са највишим успехом је  2-5 (4.27, прошле године најбољи успех 3.96) , док је са 

најнижим успехом одељења 2-8 (2.93 прошле године најнижи успех исто одељење 2.86). 

Одељење у ком нема ниједна недовољна оцена јесте 2-5. 

Успех треће године мало је бољи у односу на претходну. Ове године, број 

недовољних оцена на нивоу трећег разреда износи 86, односно 0,35 по ученику, што је 

приближно претходној. Највећи број недовољних оцена био је у одељењима 3-9 (28) и 3-2 

(15), одељење у ком нема ниједна недовољна оцена јесте 3-5. Од укупно 17 неоцењених 

ђака трећег разреда, 5 неоцењена ученика је у 3-8. Средња оцена успешности ове 

генерације износи 3,63. Најуспешније одељење је 3-5 са успехом 4.26, а најнижи успех 

имало је 3-9 са 3.16. Можемо констатовати да је успех овогодишње генерације треће 

године приближан прошлогодишњем. 

Када је реч о успеху четврте године, укупан број недовољних оцена износи 89 (0.42 

по ученику) док је прошла генерација имала 114 а одељење 4-1 има 31 недовољну оцену.  

Од 34 неоцењена ученика, одељење са највећим бројем неоцењених је 4-7 (13 ученика). 

Средња оцена успешности садашње генерације је 3,60 а прошлогодишње је износила 3,66. 

Највиши успех остварило је одељење 4-5 (3.95 прошле године исто одељење имало 

највиши успех 3.92) а најнижи 4-7(3.27 а прошле године најнижи успех имало је 4-4, 3.52)  
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Упоредна анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

2013/2014 – 2014/2015 - 2015/2016 – 2016/2017-2017/2018 -

2018/2019 - 2019/2020 

Критеријум 

упоређивања 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2019/2020 

Укупан број ученика 1288 1200 1101 1030 991 978 989 

Укупан број 

недовољних оцена 
1158 851 694 556 444 435 

380 

Укупан број 

неоцењених ученика 
91 76 46 66 70 59 

74 

 

 

 

I година II година III година IV година 

2
0

1
3

/1
4
 

2
0

1
4

/1
5
 

2
0

1
5

/1
6
 

2
0

1
6

/1
7
 

1
7

/1
8
 

1
8

/1
9
 

2
0

1
9

/2
0
 

2
0

1
3

/1
4
 

2
0

1
4

/1
5
 

2
0

1
5

/1
6
 

2
0

1
6

/1
7
 

1
7

/1
8
 

1
8

/1
9
 

2
0

1
9

/2
0
 

2
0

1
3

/1
4
 

2
0

1
4

/1
5
 

2
0

1
5

/1
6
 

2
0

1
6

/1
7
 

1
7

/1
8
 

1
8

/1
9
 

2
0

1
9

/2
0
 

2
0

1
3

/1
4
 

2
0

1
4

/1
5
 

2
0

1
5

/1
6
 

2
0

1
6

/1
7
 

1
7

/1
8
 

1
8

/1
9
 

2
0

1
9

/2
0
 

Ук

уп

ан 

бр

ој 

уч. 

3

3

9 

2

7

3 

2

6

8 

2

6

9 

2

6

6 

2

7

0 

2

6

2 3

6

3 

3

2

0 

2

6

6 

2

6

2 

2

6

1 

2

5

3 

2

6

9 3

2

2 

3

5

3 

3

0

0 

2

6

3 

2

5

6 

2

5

4 

2

4

9 2

6

4 

2

5

4 

2

6

7 

2

3

6 

2

0

4 

2

0

1 

2

0

9 

Ук

уп

ан 

бр

ој 

не

до

в. 

оц

ен

а 

3

8

1 

9

9 

1

6

8 

1

3

0 

1

6

1 

9

2 

9

1 

2

6

0 

2

4

4 

1

2

4 

1

1

8 

1

1

3 

1

3

8 

1

1

4 

3

1

0 

2

7

5 

2

1

8 

1

3

1 

9

6 

9

1 

8

6 

2

0

8 

2

3

3 

1

8

4 

1

7

7 

7

4 

1

1

4 

8

9 

Ук

уп

ан 

бр

3

3 
8 

1

1 
9 

1

8 

1

2 

1

0 1

8 

1

9 

1

4 

2

1 
9 

1

4 

1

3 1

8 

2

3 

1

2 

2

5 

2

0 

1

5 

1

7 2

2 

2

6 
9 

1

1 

2

3 

1

8 

3

4 



224 
 
 

ој 

не

оц

. 

Ср

ед

ња 

оц

ен

а  

3

,

2

7 

3

,

6

3 

3

,

4

3 

3

,

5

7 

3

.

4

6 

3

.

6

2 

3

.

5

2 

3

,

4

5 

3

,

3

3 

3

,

5

4 

3

,

4

5 

3

.

6

4 

3

.

4

9 

3

.

4

8 

3

,

3

5 

3

,

5

0 

3

,

4

4 

3

,

5

1 

3

.

5

5 

3

.

6

1 

3

.

6

3 

3

,

7

6 

3

,

5

4 

3

,

7

9 

3

,

5

2 

3

.

6

8 

3

.

6

6 

3

.

6

0 

 

 

 

Извештај о укупном броју изостанака ученика 

Када је реч о изостанцима ученика на крају првог полугодишта, укупан број 

изостанака износи 62.684, од тога je 57.132 оправданих и 5.552 неоправданих. На нивоу 

прве године број изостанака по ученику износи 45.37, на нивоу другог разреда 68, на 

нивоу трећег разреда 70.72 и на нивоу четврте године овај број износи 74. Примећује се 

повећање просечног броја изостанака код ученика трећег разреда, док у односу на 

претходну годину просечан број изостанака ученика другог и четвртог разреда је у 

опадању. 

Највећи број оправданих изостанака забележен у првој години је у одељењу 1-4 

(2,272) , другој години  2-8 са 2.935, трећој 3-5 (2.350) и четвртој 4-4 (2,845). Када је реч о 

неоправданим изостанцима, највећи број забележен је у првој години је у одељењу 1-9 

(636) , другој години 2-8 са (323), трећој 3-4 (210) и четвртој 4-3 (169). 

У односу на прво тромесечје број изостанака повећао се за скоро 45%, однос броја 

оправданих и неоправданих је 9%.   

 



225 
 
 

Кретање изостанака ученика на полугодишту током  

2013/14 – 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 
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Катарина Стојићевић, педагог школе 
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Извештај о васпитно-дисциплинским мерама на крају првог 

полугодишта школске 2019/2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред / 

ук.бр.у

ч. 

УОС УОВ УД УНВ Ук. бр. казни 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I / 262 

15 

(5,7%

) 

3 

(1.1.%

) 

7 

(2.7%

) 

1(0.4%

) 

2 

(0.8%

) 

/ / / 
24 

(9.2%) 

4 

(1.5

%) 

18 (6.8%) 8 (3.1%) 2 (0.8%) / 28 (10.7%) 

II / 269 

3 

(1.1%

) 

3 (1.1) 

5 

(1.9%

) 

6 

(2.2%) 
/ 

1 

(0.4%

) 

/ / 8 (3%) 

10 

(3.7

%) 

6 (2.2%) 11 (4.1%) 1 (0.4%) / 18 (6.7%) 

III /249 

5 

(2%) 
5(2%) 

6 

(2.4%

) 

5 (2%) 

1 

(0.4%

) 

/ / / 
12 

(4.8%) 

10 

(4%) 

10 (4%) 11 (4.4%) 1 (0.4%) / 22 (8.8%) 

IV / 209 

12 

(5.7%

) 

18 

(8.6%) 

15 

(7.2%

) 

7 

(3.3%) 
/ / 

2 

(0.2%

) 

/ 
29 

(13.9%) 

25 

(11.9

%) 

30 (14.3%) 22 (10.5%) / 2 (0.2%) 54 (25.8%) 

Сума / 

989 

35 

(3.5%

) 

29 

(3%) 

33 

(3.3%

) 

19 

(1.9%) 

3 

(0.3%

) 

1 

(0.1%

) 

2 

(0.2%

) 

/ 
73 

(7.3%) 

49 

(5%) 

989 64 (6.5%) 52 (5.2%) 4 (0.4%) 2 (0.2%) 122 (12.3%) 
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Од укупног броја ученика, 989, укорен  је 122 ученика, односно 12.3%, што је за 

0.1% више у односу на прво тромесечје актуелне школске године и 5.6% мање у односу на 

прво полугодиште школске 2018/2019. године. Број ученика на нивоу школе, на крају овог 

полугодишта, за пет ученика је мањи у односу на укупан број ученика у првом тромесечју 

ове школске године. 

Међу свим укореним ученицима у другом тромесечју, највећи број кажњен је 

Укором одељењског старешине (6.5%), након чега следи Укор одељењског већа као мера 

која је изречена за 5,2% ученика, затим Укор директора (0.4%) и Укор наставничког већа 

(0.2%). У контексту полних разлика, структура кажњавања је иста као и на тромесечју ове 

школске године, јер су дечаци бројнији у свакој од категорија васпитно дисциплинских 

мера, али другачија у односу на полугодиште претходне школске године, када су 

девојчице биле бројније при Укору одељењског старешине и Укору директора. На нивоу 

целе школе дечаци такође имају више укора, али је разлика између броја укорених дечака 

и девојчица мања него на тромесечју.  

 Највише су кажњавани ученици IV разреда (25.8%), затим ученици I разреда 

(10.7%) и ученици III разреда (8.8%). Најмање изречених мера имају ученици другог 

разреда (6.7%). У односу на прво тромесечје ове школске године, број изрицаних мера је 

већи у првом и четрвтом, а мањи у другом и трећем разреду. Највеће повећање броја 

васпитно дисциплинских мера примећено је у четртвом, а највеће смањење у другом 

разреду. Структура кажњавања у односу на полугодиште прошле школске године је 

измењена према распоређености васпитно-дисциплинских мера. У оквиру категорија 

тежих мера (Укора директора и Наставничког већа) незнатно су бројнији ученици нижих 

разреда (1. и 2. разред), док је тај однос обрнут при категоријама лакших мера (Укора 

одељењског старешине и Одењљењског већа). Такође у односу на прво полугодиште 

прошле школске године, смањење броја укора примећено је у свим категоријама васпитно 

дисциплинских мера за сваки разред, изузев при категорији Укора одељењског старешине 

у другом и трећем разреду, где је тај број повећан. Као ни прошле године на крају другог 

тромесечја, ни ове године у категорији Укора наставничког већа нема ученика другог 

разреда, што важи и за ученике трећег разреда када је само ова школска година у питању.  
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Критеријуми за изрицање васпитно дисциплинских мера су: неоправдано 

изостајање са наставе, неблаговремено правдање изостанака и  кршење Правила 

понашања у школи.  

Поред наведених резултата анализе васпитно дисциплинских мера, у случају 

родитеља двоје ученика првог разреда, поднет је захтев за покретање прекршајног 

поступка.  

Разред Одлично Врло добро Добро Довољно Незадовољавајуће 

I 262 221 29 9 1 2 

II 269 217 21 20 10 1 

III 249 192 33 19 5 / 

IV 209 138 40 25 3 3 

Укупно 989 768 (77.6%) 123 (12.4%) 73 (7.4%) 19 (2%) 6 (0.6%) 

 

Када се узму у обзир оцене из владања на нивоу целе школе, највећи број ученика 

има одлично владање (77.6%), врло добро (12.4%), добро (7.4%), довољно (2%) и 

незадовољавајуће (0.6%). Иако је тренд другачији у поређењу с прошлогодишњом 

анализом на полугодишту, промене су незначајне, а односе се на смањење броја ученика 

са одличним и незадовољавајућим владањем, као и на повећање броја ученика с врло 

добрим, добрим и довољним владањем. 

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ 

ТРОМЕСЕЧЈА 2019/2020. ГОДИНЕ 
 

Због преласка наставе са редовне на наставу на даљину, услед ванредног стања изазваног 

пандемијом вируса Ковид 19, а према приоритетима организације наставе на даљину, 

извештаји на крају трећег класификационог периода су формирани описно, на нивоу 

сваког одељења, у виду извештаја које су одељењске старешине доставиле на мејл адресу 

школе закључно са 21.04.2020. године. (Место доказа: мејл адреса школе) 

Педагошко психолошка служба школе 
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Извештај о успеху и изостанцима ученика на крају школске 2019/20 

- матуранти, завршна одељења – 

На крају школске 2019/2020. године, укупан број недовољних оцена на нивоу свих 

завршних одељења износи 2 (односно 1 ученик),  док је укупан број неоцењених ученика 

завршних разреда, упућених на полагање разредног испита 1. 

Средња оцена успешности трогодишњих смерова износи 3.56, а четвртог 3,97. Док је 

просечан успех претходне генерације износио 4.02. 

Најбољи успех остварило је одељење 4-5 (4.28)међу одељењима четвртог степена, а у 

одељењима трећег степена кувар/посластичар (3.65). Најнижи успех остварило је одељење 

4-7(3.66) у четвртом степену. 

Највећи број одличних ученика јесте у одељењу 4-5, ( 17 ученика, преко 50%). 

Степен Одлични ВрлоДобри Добри Довољни Укупно 

III 4/ 9% 18 /40% 23 / 51% / 45 

IV 53 / 26% 119 / 57% 36 / 17% / 208 

 

Од позитивно оцењених ученика којих је 253,  23%  школску годину завршило је са 

одличним, 54% врло добрим, 23% са добрим успехом. 

Посматрано у односу на претходну генерацију ова је направила благо лошији успех. У 

односу на претходну, смањен је број ученика са одличним успехом, али је мањи број 

ученика са добрим успехом и нема ученика са недовољним успехом, као претходне 

године.  

 

Број изостанака 
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Услед проглашења ванредног стања на нивоу Репубике Србије и прекида редовне 

наставе, преласка на реализацију наставе на даљину, укупан број изостанака на крају 

школске 2019/2020.године за завршна одељења износи 24.911, од тога је 23.635 

оправданих и 1.276 неоправданих. Просечан број изостанака по ученику износи 98.4 .  

Највећи број оправданих изостанака уочен је у одељењу 4-3(3000) а неоправданих 

изостанака у одељењу 4-1(185).Најмањи број оправданих и неоправданих изостанака је у 

одељњу  4-7. 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

ТРОМЕСЕЧЈА 2019/2020. ГОДИНЕ 

(УЧЕНИЦИ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА) 

 

Када се узму у обзир оцене из владања на нивоу укупног броја ученика завршних 

година (четвртог разреда и трећег степена трећег разреда) на крају школске 2019/2020. 

године, који износи 254, највећи број ученика има примерно владање (83.8%), затим врло 

добро (8.7%), добро (6.3%), довољно (0.8%), а најмање незадовољавајуће (0.4%). На нивоу 

укупног броја ученика у целој школи, 21.5% има одлично владање, 2,2% има врло добро, 

добро (1.6%), довољно 0.2%, као и 0.1% ученика са незадовољавајућим владањем. У 

поређењу с прошлогодишњом анализом на крају године, примећује се повећање броја 

ученика са одличним и врло добрим владањем, те смањење оцена доброг, довољног и 

незадовољавајућег. Најзначајнијим се показује повећање врло добрих, као и смањење 

броја ученика са оценом из владања довољан (2). 

Од укупног броја ученика, 254, оцена из владања измењена је за 69 ученика у 

односу на оцене из владања на крају првог полугодишта 2019/20. године, што је двоструко 

више у односу на број ученика којима је оцена из владања промењена у прошлој школској 

години, као и четири пута више од броја ученика којима је оцена из владања измењена на 
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крају школске 2017/18. године. Такође, за разлику од претходне две школске године, све 

измене у оценама из владања се крећу у позитивном смеру, од нижих ка вишим, што значи 

да је 69 ученика поправило оцене из владања које је имало крајем првог полугодишта. 

Највише је ученика који су поправили владање од врло доброг ка примерном, као и 

ученика који су проправили владање од доброг ка врло добром.  

Критеријуми за предлагање и закључивање оцена из владања односе се на усвојена 

правила понашања током трајања наставе на даљину, која се тичу односа ученика према 

професорима, односа ученика према захтевима наставе и укупног ученичког ангажовања. 

Напомена: С обзиром да се, у складу с превентивним и безбедносним мерама у 

случају пандемије и проглашења ванредног стања, настава у току последњег тромесечја 

школске 2019/20. године реализовала на даљину, у односу на крај првог полугодишта 

актуелне године нису изрицане нове васпитно дисциплинске мере. 

Разред Одлично Врло добро Добро Довољно Незадовољавајуће 

III 45 32 6 7 / / 

IV 209 181 16 9 2 1 

Укупно 254 
213  

(83.8%) 

22 

(8.7%) 

16 

(6.3%) 

2 

(0.8%) 

1 

(0.4%) 

Укупно 992 21.5% 2.2% 1.6% 0.2% 0.1% 

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 

 

 

 

 

Извештај о успеху и изостанцима ученика на крају школске 

2019/2020.године – јун 

  

После одржаних Одељењских већа за ученике првог, другог и трећег разреда, без одељења 1-3,9 i 

8(конобара) и 2-8(дела конобара),9, чија ће одељењска већа бити одржана у августу услед 

обављањеа професионалне праксе, успех који су ученици остварили на крају школске године је 

следећи: 



232 
 
 

Средња оцена успешности на нивоу школе је 3.96. од укупно 615  ђака, број недовољних оцена је 6 

и они су упућенина поправни испит, а 5 ученика ће приступити полагању разредних испита(без 

руског језика, јер је за те ученике разредни испит обављен путем наставе на даљину). 

1 разред 

Од укупно 178 ученика првог разреда, са позитивним успехом годину је завршило  177 ученика.   

Нема ученика  упућених на поправни испит, док је један ученик првог разреда упућен на разредни 

испит из два предмета.  Средња оцена успешности прве године јесте 3.96, најбољи успех 

остварило је одељење 1-5 са просеком 4.24 што је мало нижи остварен успех у односу на исто 

одељење из прошле генерације које је имали просек 4.40.  

2 разред 

Од укупно 230 ученика другог разреда, са позитивним успехом годину је завршило  223 ученика.  

6 ученик је упућено на поправне испите, док је један ученик упућен на разредни испит из историје.  

Средња оцена успешности године јесте 3.89, најбољи успех остварило је одељење 2-5 са просеком 

4.48, што је у односу на претходну генерацију исто одељење бољи успех, којије у претходној 

години износио 4.24.  

3 разред 

Од  207  ученика трећег разреда, са позитивни успехом годину је завршило 204 ученика. Нема  

ученика упућених је на поправне испите, док су 3 ученика упућена на разредни испит. Средња 

оцена успешности трећег разреда јесте 4.04, најбољи успех остварило је одељење 3-5 са просеком 

4.45.  

У односу на претходну школску годину, можемо констатовати да је успех ове године у благом 

порасту, што се и очекивало сходно условима наставе на даљину, под којима је ова школска 

година и завршена. 

Изостанци 

Укупан број изостанака на крају школске године јесте 43.556. Од тога 41.866 оправданих и 1.690 

неоправданих изостанака. Просечан прој изостанака по ученику на крају ове школске године 

износи 70.82. 
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На нивоу прве године, просечан број изостанака по ученику износи 52.4 изостанка по ученику, у 

другој 83.96, у трећем разреду  76.12 по ученику. 

У првом разреду, одељење са највећим бројем оправданих изостанака јесте 1-4 (2.668), док са 

најмање оправданих је одељење 1-58(1.041). Што се неоправданих изостанака тиче, највећи број је 

забележен у одељењу 1-4(79) а најмањи у 1-2 (14). 

У другом разреду, одељење са највећим бројем оправданих изостанака јесте 2-4 (3.241), док са 

најмање оправданих је одељење 2-6 (1.717). Што се неоправданих изостанака тиче, највећи број је 

забележен у одељењу 2-7(187) а најмањи у 2-1 (41). 

У трећем  разреду, одељење са највећим бројем оправданих изостанака јесте 3-5 (2.732), док са 

најмање оправданих је одељење 3-2 (1.543). Што се неоправданих изостанака тиче, највећи број је 

забележен у одељењу 3-4( 210) а најмањи у 3-7(61). 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

 

 

 

ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ 

ТРОМЕСЕЧЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ  

(БЕЗ ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ) 

 Када се узму у обзир оцене из владања на нивоу свих одељења прве, друге и треће 

године (без матураната, туристичко хотелијерског техничара и и ученика трећег степена 

смера кувар, посластичар и конобар), од укупног броја, 615, највећи број ученика има 

одлично владање (92.4%), затим врло добро (5.2%), добро (2.3%) и задовољавајуће 

владање (0.1%). Како на нивоу укупног броја ученика, обухваћених досадашњом анализом 

на крају другог полугодишта, 90% има примерно владање, актуелном анализом која се 

односи на ученике нижих разреда од завршног обухваћено је 57% ученика, што је исти 

проценат као и на крају претходне школске године. Овако структурисано владање према 

категоријама оцена незнатно је измењено у односу на крај претходне школске године, 

када је број ученика са добрим владањем био виши од броја ученика са врло добрим, док 

је структура иста у односу на прво полугодиште ове школске године. Овакав тренд, 
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супротан од стања на крају прошле школске године, праћен је и појединачно, на нивоу 

сваког разреда. Највећи број ученика с примерним владањем у односу на укупан број 

ученика обухваћених анализом се налази у другом разреду (око 35%), а најмањи број у 

првом разреду (27%), што је супротно у поређењу с крајем претходне школске године. 

Такође за разлику од краја претходне школске године, у првом и другом разреду нема 

ученика с довољним и незадовољавајућим владањем. С друге стране, највећи проценат 

ученика примерног владања у односу на број ученика у том разреду, налази се у трећој 

години (93.2%), затим у првој (92.7%) и на крају у другој години (91.3%), што је био 

случај и на крају школске 2018/19. године. Када је реч о променама оцена из владања, у 

односу на прво полугодиште ове године, примећено је повећање оцене за 55 ученика 

првог, другог и трећег разреда, што је мање у односу на укупан број поправљених оцена 

само за матуранте. Број повећања оцена из владања је равномерно распоређен по 

разредима, при чему је оцена порправљана на примерно владање највише за ученике првог 

разреда, а на добро и врло добро за ученике другог и трећег разреда. Критеријуми за 

предлагање и закључивање оцена из владања односе се на усвојена правила понашања 

током трајања наставе на даљину, која се тичу односа ученика и професора, односа 

ученика према захтевима наставе и укупног ученичког ангажовања. 

Напомена: С обзиром да се, у складу с превентивним и безбедносним мерама у 

случају пандемије и проглашења ванредног стања, настава у току последњег тромесечја 

школске 2019/2020. године реализовала на даљину, у односу на крај првог полугодишта 

актуелне године нису изрицане нове васпитно дисциплинске мере. 

Разред Одлично Врло 

добро 

Добро Довољно Незадовољавајуће 

I 178 165 9 4 / / 

II 230 210 13 7 / / 

III 207 193 10 3 1 / 

Укупно 

615 

568 (92.4%) 32 (5.2%) 14 (2.3%) 1 (0.1% / 

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 
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Извештај о успеху и изостанцима ученика на крају школске 

2019/2020.године – крај школске године 

 

На крају школске 2019/2020.године од 991 ученика, 989 је завршило са позитивним 

успехом.  

Посматрано на нивоу школе, 21% ученика разред је завршило са одличним  

успехом, 54,7% са врлодобрим, 23,3% са добрим и 1% са довољним успехом. Ова 

генерација оставрила је благо виши успех у односу на претходну, што је било очекивано, 

обзиром на увођење ванредне ситуације и крај школске године који је оствариван 

наставом на даљину. Једино су ученици завршних одељења четвртог степена остварили 

нижи успех у односу на генерацију претходне школске године. 

1. На нивоу година, прву годину је са позитивним успехом завршило 261 

ученика, од тога 18,7% са одличним, 56,3% са врлодобрим, 24,5% са добрим 

и 0.02% са довољним успехом. Средња оцена успешности генерације износи 

3.90. Одељење са највећим успехом су 1-5 (4.24), док је најнижи успех 

остварило одељење 1-9 (3.63).  

2. Другу годину са позитивним успехом завршило је 268 ученика, 17% са 

одличним, 56,7% са врлодобрим, 25% са добрим и 0,7% са довољним 

успехом. Средња оцена генерације, 3.83. Одељење са најбољим успехом је 

2-5 (4.48) а одељење са најнижим успехом 2-8 (3.29). 

3. Трећу годину са позитивним успехом завршило 252 ученика, 25,3% 

одличних, 48,8% врлодобрих, 25,7% добрих и није било ученика са 

довољним успехом. Просечан успех генерације износи 3.93. Одељење са 

најбољим успехом је 3-5 (4.45) док је најнижи успех остварило 3-8 (3,48). 

4. Матураната је позитивно оцењених 209, од тога је 26% завршило са 

одличним, 57% са врлодобрим, 17% са добрим успехом, довољних није 

било. Просечан успех генерације износи 3.97. Најбољи успех остварило је 

одељење 4-5(4.28) а најнижи 4-7(3.66). 
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Укупан број изостанака на нивоу целе школе износи 76.698 од тога 72.254 

оправдана и 4.444 неоправданих изостанака. 

Прва година направила је просечно 56 изостанака по ученику, Друга година просечно 79 

изостанака по ученику, Трећа година просечних 80 изостанака по ученику,Код матураната 

просек изостанака јесте 98 изостанак по ученику. 

Катарина Стојићевић, педагог школе 

 

 

Васпитно-дисциплинске мере у школској 2019/2020. години  

  

На крају школске 2019/2020.године, од укупног броја ученика 990, проценат 

похваљених и награђених износи 22,9%, што је за 2,2% више у односу на претходну 

школску годину, за 1,6% мање у односу на претпрошлу  и 2,1% мање у односу на 2016/17. 

годину. Ученици су били похваљени и награђени за одличан школски успех, за учешће у 

ваннаставним активностима и за остварене добре резултате на такмичењима. Највише 

награђених и похваљених за ваннаставне активности било је у првом, а најмање у другом 

разреду.  

Ову школску годину је завршило 990 ученика, што је за 4 ученика мање у односу 

на укупан број уписаних на почетку исте, за 20 више у односу на крај претходне и за 9 

ученика више у односу на крај  2017/2018. године.  

Број носилаца дипломе „Вук Караџић“ је исти као у претходној години, мањи у 

односу на 2017/2018. годину и исти као у школској 2016/2017. години, а у односу на 

2015/2016. годину дупло мањи.  

 Титулу Ученика генерације понео  је Матић Драган, ученик одељења 4-5, а за 

најуспешнијег ученика трећег степена изабрана је Приљева Јована, ученица одељења 3-9.  

  

Носиоцима дипломе „Вук Караџић“ проглашени су: 
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1. Матић Драган, 4-5 

2. Бркић Леонтина, 4-5 

3. Васић Кристина, 4-5 

4. Шобић Наталија, 4-2. 

С обзиром на ванредно стање изазвано пандемијом вируса Ковид 19 у току другог 

полугодишта, на реализацију наставе на даљину од 16. Марта до 19. Јуна 2020. године, те 

и на обустављање такмичења за ученике, број награђених и похваљених за учешће на 

такмичењима је знатно мањи и не укључује Републичка такмичења као претходних 

година. Ипак, важно је поменути оне учеснике који су се својим активностима током ове 

школске године истицали у следећим активностима: 

- За освојено 1. место на такмичењу у изради бизнис плана Београдске 

банкарске академије – Јанчић Наташа, Петровић Ива и Андрић Јелена 4-3 

Ментор: Лазаревић Биљана. 

- За учешће у Европском квизу новца и освојено 2. и 3. место на националном 

нивоу – Симеон Чоњагић 1-3 и Спасић Леа 1-2 

   Ментор: Алимипић Татјана;  

- За освојено 1. место на општинском такмичењу из рецитовања – Шарчевић 

Тамара 1-1 

Разр

ед  

УОС  УОВ  УД  УНВ  Укупно  

I 

(261) 

34 (13%) 15 (5.7%) 2 (0.8%) / 51 (19.2%) 

II 

(268) 

42 (15.7%) 30 (11.2%) 5 (1.8%) / 77 (28.9%) 

III 

(252) 

33 (13.1%) 19 (7.5%) 2 (0.8%) 3 (1.2%) 57 (21.4%) 

IV 

(209) 

50 (24%) 26 (12.4%) 4 (2%) 1 (0.5%) 81 (30.4%) 

I-IV 

(990) 

95 

(9.6%) 

64 

(6.5%) 

60 

(6%) 

30 

(3%) 

11 

(1.1

%) 

2 

(0.2

%) 

4 

(0.4

%) 

/ 170 

(17.2%

) 

96 

(9.7%) 
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159 (60%) 90 (34%) 13 (4.9%) 4 (1.5%) 266 (26.9%) 

Од укупног броја ученика на нивоу школе, 20,2% је оних којима су током године 

изрицане васпитно дициплинске мере, што је за 5,5% мање у односу на претходну годину, 

за 2,2% мање у односу на школску 2017/2018. годину, као и за 3,9% мање у односу на 

2016/2017. годину. Као и у претходној години, највише ученика је током ове школске 

године кажњавано у четвртом разреду, затим у другом и трећем, а најмање изречених 

васпитно-дисциплинских мера имају ученици првог разреда.  

Током ове школске године, изречено је укупно 266 васпитно-дисциплинских мера 

за 200 ученика. Укор одељењског старешине је најчешће примењивана мера и износи 60% 

од укупног броја свих изречених мера током школске 2019/2020. године. Следи Укор 

Одељењског већа који, међу свим мерама, износи 34%, затим Укор директора са 4,9%, 

док је, на нивоу целе године, најмање примењиван Укор наставничког већа (1.5%). 

Примећује се смањење броја изречених мера унутар сваке категорије укора у односу на 

претходну школску годину. У оквиру сва четири разреда, снижавање броја укора од 

лакших ка тежим категоријама потврђује поступност у изрицању васпитно-

дисциплинских мера током године. Унутар укупног броја укора, највећи број имају 

ученици трећег разреда (30.4%), након којих следе ученици другог разреда (28.9%), затим 

ученици трећег разреда (21.4%) и првог (19.2%). Укор одељењског старешине је 

најзаступљенији међу ученицима четвртог разреда, Укор одељењског већа и Укор 

директора међу ученицима другог разреда, а Укор наставничког већа међу ученицима 

трећег разреда. Број изрицаних мера је, с обзиром на реализацију наставе на даљину у 

другом полугодишту, знатно мањи у односу на претходну школску годину. Структура 

кажњавања  указује на позитивну корелацију појачаног васпитног рада и сарадње школе, 

родитеља и ученика. У односу на школску 2018/2019. годину, најмање повећање броја 

изречених мера налази се у категорији Укора наставничког већа. Као и у претходној 

школској години, значајним се показују полне разлике у броју изречених мера, који је 

дупло већи за дечаке него за девојчице у оквиру Укора одељењског већа, Укора 
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директора и Укора наставничког већа, као и на нивоу укупног броја изречених мера 

током целе године.  

Најчешћи разлог за изрицање васпитно-дисциплинских мера јесте број 

неоправданих изостанака у првом полугодишту, поред чега су, као додатни критеријуми, 

присутни и нередновно похађање редовне и практичне наставе недостатак дисциплине на 

часу и кршење правила понашања у школи како током редовне наставе тако и током 

наставе на даљину.  

Разред Одлично Врло 

добро 

Добро Довољно Незадовољавајуће 

I (261) 243 11 6 1 / 

II (268) 235 18 11 4 / 

III (252) 224 16 11 1 / 

IV (209) 181 16 9 2 1 

Укупно 

990 

883 (89.2%) 61 (6.2%) 37 (3.7%) 8 (0.8%) 1 (0.1%) 

Када се узму у обзир оцене из владања на нивоу целе школе, највећи број ученика 

има одлично владање (89.2%), након чега врло добро има 6.2%, затим добро владање 

(3.7%), довољно (0.8%) и незадовољавајуће (0.1%). У односу на полугодиште ове школске 

године, број ученика с одличним владањем се повећао 10%, док се број ученика са врло 

добрим владањем, добрим, довољним и недовољним владањем незнатно смањио. У 

односу на прошлогодишњу анализу, такође се примећује значајно повећање броја ученика 

с одличним владањем, док је највеће снижење броја ученика са довољним владањем.  

Целокупно Наставничко веће, Одељењска већа, одељењске старешине, стручна 

служба и руководство школе бавили су се сваким учеником интензивно током трајања 

редовне наставе и по процени када је за тим постојала потреба - и током наставе на 

даљину. У односу на захтеве ситуације, по потреби су укључивани и сарадници ван 

установе, а управа школе, одељењске старешине и стручни сарадници остварвали су 

адекватну сарадњу са родитељима кажњаваних и награђиваних ученика. Следећи такву 
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процедуру, неретко је број прекршаја смањен, велики број сукоба и ученичких проблема 

конструктивно превазиђен, а мотивација за бављење ваннаставним активностима 

појачана код ученика на нивоу сваког разреда.  

Иван Тодић (замена Јелене Лукић), психолог школе 

 

 

 

Ђак генерације 

 

Бодовањем на основу Правилника о избору ученика генерације, за најбољег 

ученика четвртог степена (Ђака генерације) изабран је Драган Матић (IV-5, правни 

техничар), а за најбољег ученика трећег степена Јована Приљева (III- 9, кувар-

посластичар).   

Носиоци Вукове дипломе 

 

Носиоцима дипломе „Вук Караџић“ проглашени су: 

1. Драган Матић, 4-5 

2. Леонтина Бркић, 4-5 

3. Кристина Васић, 4-5 

4. Наталија Шобић, 4-2. 

ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА ШКОЛЕ   

УЧЕСНИЦИМА У ЗАВРШНОМ/МАТУРСКОМ ИСПИТУ  

Финансијски администратор   

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа „Стана 

Милановић“  
Јокић Живослав, дипл.  

економиста  

Уником 89  Шабац, Цара Душана 1  
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Шабац  Економска школа „Стана 

Милановић“  
Бранислав Митровић, 

дипл. економиста  
ИД Маркет  Шабац, Стојана Главаша 

9  

Пословни администратор   

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа 

„Стана Милановић“  
Саша Обреновић,  

дипл. економиста  
Wiener stadtische  Шабац, Карађорђева 14  

Шабац  Економска школа 

„Стана Милановић“ 
Бранислав Митровић, 

дипл. економиста  
ИД Маркет  Шабац, Стојана Главаша  

9  

Комерцијалиста - оглед  

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа 

„Стана Милановић“ 
Бранислав Митровић, 

дипл. економиста  
ИД Маркет  Шабац, Стојана Главаша 

9  

Шабац  Економска школа 

„Стана Милановић“ 
Јокић Живослав,  дипл. 

економиста  
Уником 89  Шабац, Цара Душана 1  

Кувар  

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Зоран Вуковић  Хотел Слобода  Шабац, Трг шабачких 

жртава бб  

Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Далиборка Ђаковић  УО „Стари мост“  Шабац, Савска бб  

Посластичар  

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Александар Ранковић  Хотел Слобода  Шабац, Трг шабачких 

жртава бб  
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Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Сандра Илић  Хотел Слобода  Шабац, Трг шабачких 

жртава бб  

Конобар  

Град  Школа  Име екстерног члана  Назив институције  Адреса институције  

Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Миле Нешковић  УО „Стари мост“  Шабац, Савска бб  

Шабац  Економска школа 
„Стана Милановић“  

Радиша Живковић  УО „Код Рада 2014“  Шабац, Шестог пука 32  

 

 

XII ОТИШЛИ ИЗ ШКОЛЕ  

У школској 2019/2020. години, велики број наставног и ненаставног особља се 

смењивао због привременог одсуства, како због боловања, тако, на сву срећу, и због све 

бројнијих пријатних и позитивних разлога, као што су породиљска и трудничка 

одсуствања. 

Посебан утицај на све чланове школског живота оставио је неповратни губитак 

троје чланова школског живота, којих ћемо се сећати заувек и сваки пут када, кроз 

различита подручја свог рада и пријатељску сарадњу, приметимо њихово одсуство: 

- Драгана Гмизића, дипломираног економисте и професора економске групе 

предмета, 

- Љиљане Марчић Џиновић, дипломираног економисте и професора економске 

групе предмета и 

- Снежане Којић, члана помоћног особља. 

Надамо се да су све колеге, које и сада посматрамо као део колектива, део свог 

односа према раду пренеле на млађе колеге, како би се наставила традиција квалитета, 

знања, бриге према ученицима и школи, као и личној и колективној одговорности.  
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XIII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

Од почетка школске године сви саветодавни, стручни и управни органи школе 

(Савет родитеља, Ученички парламент, педагог, психолог, руководиоци стручних већа и 

актива, Наставничко веће, директор школе, помоћник директора, Школски одбор), као и 

координатори тимова, руководиоци секција и остали задужени, прате и контролишу 

остваривање Годишњег плана рада школе. Извештаје о томе периодично су подносили 

директору школе, Савету родитеља, Наставничком већу, Педагошком колегијуму и 

Школском одбору, те смо заједно анализирали и оцењивали рад Школе и предузимали 

мере за унапређивање рада, како у организационом, тако и у стручном смислу. На крају 

школске године анализирали смо годишњи рад школе.  Наставни план и програм и други 

облици образовно-васпитног рада предвиђени годишњим планом рада за 

2019/2020.годину, остварен је, скоро, у потпуности, осим у ситуацијама када то 

објективно није било могуће, а тиче се периода од 16.03.2020. до 19.06.2020., током којег 

је организована настава на даљину.  

Анализа свеукупног рада школе упућује на обим остваривања Годишњег плана 

рада (у целини смо задовољни), на успешно организовану и реализовану наставу на 

даљину, али и на слабости, чијим би исправљањем у наредној школској години, 

допринели квалитетнијем раду наше установе.  

 

                                Комисија за израду извештаја:  

 

Директор школе                                            _______________________________  

Психолог школе                                           ________________________________               

Педагог школе                                              ________________________________  

 Шабац, 14.09.2020.год.    
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Извештај о годишњем раду Економске школе „Стана Милановић“ за школску 

2019/2020. годину разматран је на седници Наставничког већа и усвојен на седници 

Школског одбора 14.09.2020.године.   

Прилози уз годишњи план рада:  

Прилози:  

1. Извештај о процесу самовредновања за школску 2019/2020.годину  

2. Извештај о стручном усавршавању унутар установе за школску 2019/2020.годину  

3. Извештај о стручном усавршавању изван установе за школску 2019/2020.годину  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школе      Председник школског одбора   

      _______________________     __________________________  

 Соња Мијатовић Јокић                           Александра Вујовић  
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	На почетку школске године одељењске старешине трећег разреда су, поново, уводиле ученике у рад школе, презентовани су Правилници школе као и Протокол о заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за Ученички парламент, Ученици су у...
	Неке од тема у току ванредног стања су прикладно прилагођаване онлајн настави.
	Четврти  разред
	Одељењске старешине четвртог разреда су: IV1- Љиљана Бугарски, IV2- Весна Ђокић, IV3- Биљана Лазаревић, IV4 – Биљана Јекић, IV5- Ћиро Мемедовић, IV6- Весна Милошевић,  IV7- Бранислав Милинковић.
	На почетку школске године одељењске старешине четврог разреда су, поново, уводиле ученике у рад школе, презентовани су Правилници школе као и Протокол о заштити ученика, одабрана су руководства одељења и представници за Ученички парламент. Ученици су...
	Неке од тема су током ванредног стања на прикладан начин прилагођаване онлајн настави.
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