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1.  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Школа у свом раду користи једну зграду, спортскиполигон, паркинг, парк и вишњар. 
Школска зграда има површину 3. 600 м2. У њој су смештени сви објекти за образовно-
васпитни рад и то:  

 
 

У школи постоје просторије у којима су смештене канцеларије директора, секретара, 
рачуноводства, наставничка канцеларија, просторија за рад психолошко-педагошке службе, 
просторија зубне амбуланте, ђачка библиотека, радионица домара, простор за помоћно 
особље. 

Школа има спортски полигон који чине игралиште за рукомет са малим трибинама, 
игралиште за кошарку, одбојку (травнато) и травнате стазе за извођење кроса. 

Испред школске зграде налази се уређени парк, површине 11. 067 м2 и вишњар са 
површином од 40 ари. . 

Школа има инсталације водоводне, електричне и инсталацију за грејање на чврсто гориво. 

Сви постојећи кабинети и учионице имају неопходне услове за рад. 

Кабинети и лабораторије имају просторије у којима су смештене стручне библиотеке, 
опремљене тако да могу да служе за рад са малим групама. 

Опремљеност кабинета за стране језике, информатику и рачунарство, физику и 
електротехнику, опремљени су око 90%, док је опремљеност осталих кабинета и 
лабораторија нешто мања. 

 

- учионице опште намене 12 
- лабораторије за хемијско-технолошку групу предмета 2 
- лабораторија за физичку хемију 1 
- лабораторија за сито-штампу  2 
- лабораторијазафизикуиелектротехнику 1 
- кабинет за биологију 1 
- кабинет за стране језик 1 
- кабинетзарачунарствоиинформатику 2 
- кабинетзаисторијуигеографију 1 
- кабинет за прехрамбену технологију 1 
- кабинет за здравствену негу 1 
- специјализована учионица за анатомију, физиологију и патологију 1 
- специјализована учионица за хигијену и здравствену негу 1 



2. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 

За реализацију програма наставе, вежби и блок наставе, користили су се и објекти предузећа 
и радних организација у Смед. Паланци, Младеновцу, Крњеву, Великој Плани, Аранђеловцу, 
Београду, Параћину, Новом Саду, Ћуприји, Смедереву, Јагодини и Крагујевцу. 

Уговорима са одговарајућим предузећима прецизирани су услови и распоред обављања 
наставе. 

У самој Паланци за хемијско-технолошко подручје рада, и графичарство користили су се 
објекти следећих предузећа: Кисељак, ЈКП-Водовод, Воћар, метеоролошка станица, 
Оптимум, Графос и др. 

У прехрамбеном подручју рада користили су се у самом граду лабораторије и погони: 
Кисељака, Водовода, Воћара и више приватних пекарских радионица и приватне месаре. 

Објекти који су се користили за остваривање културних садржаја су: плато испред школе, 
сала градског позоришта и биоскопа, музеј и др. 

За потребе организовања вежби и наставе у блоку у подручју рада здравство и социјална 
заштита користили су се лабораторије и просторије у болници Стефан Високи, Дечији 
диспанзер Смед. Паланка и Дневни боравак за децу и младе ометене у развоју „Пуж“. 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

У овој школској години на остваривању васпитно-образовних задатака школе радили су 
наставници, хемијски лаборант, директор школе, школски психолог, координатор 
практичненастве и библиотекар. Укупно 115 радника. 

Са високом сручном спремом је 77 наставника, док је 24 наставника са вишом стручном 
спремом, 5 наставникa има специјализацију. 

Структура запослених у настави према завршеној школи је следећа : 

Природно-математички факултет 19 
Филолошки факултет  12 
Филозофски факултет  5 
Технолошко- металуршки факултет 4 
Пољопривредни факултет 8 
Медицински факултет 6 
Ликовна академија  1 
Музичка академија 2 
Богословски факултет 3 
Технички факултет 1 
Економски факултет 1 
Политехничка академија 3 
Виша медицинска школа 24 
Факултет организационих наука 1 
Факултет политичких наука 2 
Машински факултет 1 
ДИФ 5 

 

  



Структура запослених према годинама радног стажа је следећа: 

Стаж 
Број 

запослених 
0-5 23 
6-10 37 
11-15 20 
16-20 18 
21-25 11 
26-30 5 
31 -35 1 

преко 35 0 
 

Школа испуњава кадровске услове према нормативима: (Сл. Гласник, просветни гласник бр. 
Као и. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011; 8/2011; 9/2013, 21/15; 10/16; 11/16; 13/16; 2/17; 
13/2018) Настава је стручно заступљена са потребним бројем извршилаца, што омогућава 
успешно реализовање свих облика образовно-васпитних задатака школе 

  



4.  БРОЈНОСТАЊЕУЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 

У току школске 2017/2018. године уписано је 21одељење уследећим подручјима рада: 

- ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 10 одељења 

- ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 7 одељења 

- ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 6 одељења 

- два комбинована одељења састављена од два подручја рада: 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ и ХЕМИЈА НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 

 

Ванредних ученика има у подручју рада хемија и графичарство (хемијски лаборант, техничар 
графичке дораде, техничар за заштиту животне средине), производња и прерада хране -
пекар, прехрамбени техничар, и техничар за биотехнологију, као и у подручју рада здравство 
и социјална заштита у оба профила. То су ученици који су из неких разлога престали да буду 
редовни ученици, или су полагањем допунских и испита стекли услов за упис у IV степен 
стручности (доквалификација и преквалификација). Такође је уписано и неколико ванредних 
ученика, старијих од 17 година у разред према препоруци Министарства просвете. 

Образовни профил ученичких родитеља је углавном средњошколско III или IV степена 
стручности, а мањи број има нижу спрему или завршену вишу школу или факултет. 

Као и ранијих година број ђака путника је био велики (око 65 %). Највећи број ђака путника 
је са територије наше општине. Ученици путници углавном у школу долазе аутобусима, а 
веома мали број возом. Свакодневно путовање ученика доводи до повећања проблема у 
њиховом раду, извршавању школских обавеза. Ученици путници доста времена губе на 
чекање превоза, па им мало времена остаје за учење, а тешко је и очекивати да се укључују у 
ваннаставне активности. 

  



Бројученика по одељењима 

 
I II III IV 

Степен 
стручности 

Хемија неметали и графичарство 

I1 21    IV Хемијски лаборант 
I2 30    IV Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
II1  26   IV Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
II2  14   IV Техничар за заштиту животне средине 
II3  10   IV Техничар за графичку припрему 
III1   21  IV Хемијски лаборант 
III2   25  IV Техничар за заштиту животне средине 
III3   10  IV Техничар графичке дораде 
IV1    17 IV Хемијски лаборант 
IV2    26 IV Техничар за заштиту животне средине 
10 51 50 56 43   
 

I II III IV 
Степен 
стручности 

Производња и прерада хране 

I3 22    IV Техничар за биотехнологију 
I4 30    III Месар-пекар 
II3  9   IV Прехрамбени техничар 
II4  23   III Месар-пекар 
III3   9  IV Прехрамбени техничар 
III4   15  III Пекар-месар 
IV3    23 IV Прехрамбени техничар  
7 52 32 24 23   
 
 I II III IV 

Степен 
стручности 

Здравство и социјална заштита 

I5 30    IV Медицинска сестра- техничар 
II5  30   IV Медицинска сестра- техничар 
III5   31  IV Медицинска сестра- техничар 
III6   30  IV Педијатријска сестра -техничар 
IV5    31 IV Медицинска сестра- техничар 
IV6    31 IV Педијатријска сестра- техничар 
6 30 30 61 62   
514 133 112 141 128   

 

 

  



Број ванредних ученика по одељењима 

I II III IV 
Степен 
стручности 

Хемија неметали и 
графичарство 

   2 IV Хемијски лаборант 
   2 IV Техничар граф. дораде 
 1  1 IV Техничар за заштиту 

животне средине 
0 1 0 5   
      

I II III IV 
Степен 
стручности 

Производња и прерада 
хране 

   2 IV Прех. техничар  
 0 0 0 IV Техничар за 

биотехнологију 
 2 2  III Пекар 
 1   III Месар 
0 3 2 2   
      

I II III IV 
Степен 
стручности 

Здравство и социјална 
заштита 

   1 IV Медицинска сестра-
техничар 

  1 2 IV Педијатријска сестра-
техничар 

0 0 1 3   
 

Број ученика за преквалификацију и доквалификацију 

 
I II III IV 

Степен 
стручности 

Производња и 
прерада хране 

Преквалификација 1    III Месар 
Доквалификација    4 IV Техничар граф. 

дораде Преквалификација 1 1   
Доквалификација    3  IV Прех. техничар  
Преквалификација   1  III Пекар 
Доквалификација    4  Техничар за 

биотехнологију 
  



Број ученика по одељењима 

(стање на дан 31. 8. 2018. године) 

 
I II III IV 

Степен 
стручности 

Хемија неметали и графичарство 

I1 21    IV Хемијски лаборант 
I2 29    IV Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 
II1  21   IV Хемијски лаборант 
II2  31   IV Техничар за заштиту животне средине 
III1   25  IV Хемијски лаборант 
III2   15  IV Техничар за заштиту животне средине 
III3   10  IV Техничар за графичке припреме 
IV1    19 IV Хемијски лаборант  
IV2    25 IV Техничар за заштиту животне средине 
IV3     9 IV Техничар за графичку дораду 
8 50 52 50 53   
 

I II III IV 
Степен 
стручности 

Производња и прерада хране 

I3 21    III Месар-пекар 
I4 15    III Оператер у прехрамбеној индустрији 
II3  19   IV Техничар за биотехнологију 
II4  26   III Месар-пекар 
III3   8  IV Прехрамбени техничар 
III4   21  III Пекар-месар 
IV3    6 IV Прехрамбени техничар  
5 36 45 29 6   
       
 I II III IV 

Степен 
стручности 

Здравство и социјална заштита 

I5 30    IV Медицинска сестра- техничар 
II5  32   IV Медицинска сестра- техничар 
III5   30  IV Медицинска сестра- техничар 
IV5    28 IV Медицинска сестра- техничар 
IV6    29 IV Медицинска сестра- техничар 
5 30 32 30 57   
 116 129 109 116 470  
 

 

  



5. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 

Ученици СШ ''Жикица Дамњновић'' учествовали су у школској 2017/18. години на 
следећим тамичењима: 

 

Р. БР Предмет 
Ниво 
такмичења 

Учесници Резултат 

1 
Физичко 
васпитање 

Општинско у 
малом фудбалу 

Школска екипа 3. место 

2 
Српски језик и 
књижевност 
(рецитатори)  

окружно 
Барбара Животић 
Марковић Марија 

Без пласмана 

3 

Српски језик и 
књижевност 
(Светосавски 
конкурс)  

регионално Жабарац Злата 2. место 

4 
Књижевна 
Олимпијада 

окружно Катарина Радисављевић Без пласмана 

5 Пекари 
Азањска 
погачијада 

Себастијан Тахири 
Екипно 3 
место 
 

6 
Пекари 
ЛЕСАФРЕ. доо 

Национално 
Такмичење за 
најбољег пекара 
Србије и 
најбољег 
младог пекара 

Немања Јефтић 
Арсић Алек 

 
 
-пласирао се 
у финале али 
даље није 
учествовао 
јер се 
разболео 

7 Историја 
Општинско и 
регионално 

Митровић Исидора 
2. место/на 
регионалном 
без пласмана 

8 Здраствена нега 
Републичко у 
Новом Саду 

Васић МАрија 
Радојковић Александра 
Вејновић Ива 

Екипно 16 
место 

9 
Анатомија и 
физиологија 

Републичко 
Станојловић Ања 
Радосављевић Андријана 
Радисављевић Катарина 

Екипно 4-то 
место 

 

  



5.1. Резултати ученика у редовној настави 

 

 

КОМЕНТАР: Успех ученика је (узимајући у обзир средњу оцену) је благо повећан у односу 
на прошлу школску годину и сад износи 3. 61 (прошле године је био 3. 55, претпрошле 
године3. 75). 

  

РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ 
УЧЕНИКА 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
СРЕДЊА 
ОЦЕНА 

 I1 24 Хемијски лаборант 3. 78 
I 2 31 Техничар за инд. фарм. технологију 3. 89 
I 3 19 Техничар за биотехнологију 3. 07 
I 4 27 Месар-пекар 2. 92 
I 5 30 Медицинска сестра- техничар 4. 46 
II 1 25 Техничар за инд. фарм. технологију 4. 08 
II 2 14 Техничар за заштиту жив. средине 3. 63 
II 3 18 Техничар за графичку 

припрему/прехрамбени техничар 
4. 02 

II 4 23 Месар-пекар 3. 42 
II 5 30 Медицинска сестра- техничар 4. 43 
III 1 19 Хемијски лаборант 3. 38 
III 2 25 Техничар за заштиту жив. средине 3. 54 
III 3 19 Техничар за графичку 

дораду/прехрамбени техничар 
3, 67 

III 4 14 Месар-пекар 3, 44 
III 5 28 Медицинска сестра техничар 4. 34 
III6 29 Медицинска сестра техничар 3. 86 
IV 1 16 Хемијски лаборант 3, 89 
IV 2 26 Техничар за заштиту жив. средине 3. 97 
IV 3 23 Прехрамбени техничар 3, 36 
IV 5 31 Медицинска сестра техничар 4, 08 
IV 6 31 Медицинска сестра техничар 4, 40 
УКУПНО  502  3, 61 



5.2. Анализа изречених васпитно-дисциплинских мера 

 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Укор одељенског 
старешине 12 

Укор одељенског 
старешине 37 

Укор одељенског 
старешине 2 

Укор одељенског 
старешине 

64 

Укор Одељенског 
већа 

5 
Укор Одељенског 
већа 

22 
Укор Одељенског 
већа 

12 
Укор Одељенског 
већа 

28 

Укор директора  3 Укор директора  5 Укор директора  7 Укор директора 15 

Укор Наставничког 
већа 0 

Укор Наставничког 
већа 2 

Укор Наставничког 
већа 0 

Укор 
Наставничког 
већа 

3 

УКУПНО 20 УКУПНО 66 УКУПНО 21 Укупно  

 

Највећи број изречених васпитно-дисциплинских мера последица је великог броја 
неоправданих изостанака са наставе као и због тежих и лакших повреда обавезе, 
одговорности ученика и забране насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Школска 
година 

Оправдани 
изостанци 

Неоправдани 
изостанци 

Укупно По ученику 

2014/15 67201 5350 72551 119. 9 
2015/16 68358 4343 72701 120. 1 
2016/17 59430 3175 62605 121. 09 
2017/18 68249 2684 70933 141 

 

У следећој школској години треба спровести активности у циљу смањења броја 
неоправданих изостанака и наставити са превентивним радом у циљу смањења 
дисциплинских прекршаја. 

6.  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6. 1. Наставничко веће 

У току школске 2017/18 одржано је 12 седница Наставничког већа на којима су разматране 
теме предвиђене Годишњим програмом, анализа успеха и владања на крају првог и другог 
класификационог периода, као и на крају првог и другог наставног периода, вршена је 
анализа успеха ванредних ученика, анализиран је ток самовредновања школе, реализације 
свих облика васпитно-образовног рада као и реализација додатног и допунског рада. 
Предлагане су мере за унапређење васпитно-образовног рада, разматран је ток оцењивања 
ученика и план уписа за наредну годину. Разматрано је стручно усавршавање наставника. 
Изрицане су васпитно-дисциплинске мере. Директор и В. Д. директора су упознавали веће о 
посетама педагошко-просветних саветника и инспектора и наложеним мерама. Координатор 
ес дневника је наставничко веће у континуитету извештавао о току и резултатима рада. 
Разматрани су изборни предмети за учениике свих разреда, похвале и награде ученицима и 
избор ђака генерације. Пратила се динамика спровођења матурских и завршних испита и 
успеха на истом. Поред ових тема разматране су и молбе ученика као и промоција школе. 



 

6. 2. Одељенска већа 

Одржано је 6 седница Одељенских већа (за све разреде укупно) на којима су разматране теме 
предвиђене Годишњим програмом као и текућа питања. 

6. 3. Стручна већа из области предмета 

У школи постоје следећа стручна већа: 

-веће наставника српског језика 

-веће наставника страних језика 

-веће наставника математике 

-веће наставника друштвене групе предмета 

-веће наставника прехрамбене групе предмета 

-веће наставника хемијско-технолошке групе предмета 

-веће наставника природне групе предмета 

-веће наставника медицинске групе предмета 

 

Стручна већа обрађивала су теме у складу са усвојеним планом и програмом а обухватале су 
следеће области: организационо- техничка, реализација образовно –васпитног рада, 
остваривање сарадње са другим активима, институцијама и стручно усавршавање. 

Стручно веће наставника српског језика 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности је у овој школској години 
разматрало теме из Годишњег плана рада овог Већа. 

Постигнут је договор о подели часова, задужењима и активностима наставника. 

Било је речи о методама, иновацијама, могућностима модернизације наставе, техничким 
могућностима и могућем превазилажењу проблема са којима се наставници српског језика 
суочавају више година уназад. То је уписна политика школе као водећи проблем због којег 
наставници српског језика и књижевности остају без часова. То је такође и лоша 
опремљеност библиотеке лектиром, која је заступљена у програму предмета. 

Реализоване су приредбе и свечаности поводом Светог Саве и Дана школе на којој су били 
ангажовани наставници српског језика и књижевности кроз секције које воде. И у овој 
школској години је пружена прилика даровитим ученицима да кроз ваннаставне активности 
и додатни рад учествују на такмичењима и литерарним конкурсима. Ученица 1-5, Катарина 
Радисављевић је учествовала на Књижевној олимпијади на Окружном такмичењу. Ученици 
су такође учествовали и на такмичењу рецитатора. Злата Жабарац, ученица 4-6 је освојила 2. 



место на Светосавском литерарном конкурсу које се организује сваке године за ученике 
средњих школа Подунавског округа. 

Наставници српског језика и књижевности настављају стручна усавршавања. У Региналном 
центру у Смедереву одржан је семинар „Ка савременој настави српског језика и 
књижевности II“. Недавно је завршен online семинар o примени стандарда у настави. 
Семинар је трајао 15 дана и њега је завршила Биљана Стевановић, наставник српског језика 
и књижевности. 

Наставници српског језика и књижевности су добили задатак да ураде самовредновање из 
Области 2 – настава и учење. Вођа тима за овај задатак је била Слађана Анђелковић. Задатак 
је реализован. 

На једном од састанака постигнут је договор да у Тиму за обезбеђење квалитета и развоја 
установе, а у оквиру једног од пројеката, ПРИМЕНА Е-ДНЕВНИКА, члан тима буде Ивана 
Лукић. Такође је постигнут договор да у Тиму за културне активности буду укључене 
Слађана Анђелковић и Неда Загорчић. 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности је направило ужи избор тема за 
матурски испит који ће се одржати 6. 6. 2018. године. На дан полагања матурског испита из 
српског језика и књижевности актив наставника је изабрао четири теме – две теме општег 
типа и теме које су посвећене конкретним књижевним делима. Сви ученици који су 
пријавили матурски испит из српског језика и књижевности су положили испит, а ученици 
који нису стекли право да изађу на матурски испит, полагаће исти у августовском испитном 
року и то 27. 8. 2018. г. 

На састанку Стручног већа наставника српског језика који је одржан у непуном саставу 

Постигнут је договор о броју и подели часова. У овој школској години норму са пуним 
радним временом имаће Биљана Стевановић, Неда 3агорчић и Слађана Анђелковић. Сваке 
године наставници српског језика и књижевности губе 3 часа. Након бодовања наставника 
због технолошких вишкова, колегиница Мирјана Јањић је проглашена технолошким вишком 
и имаће 4 часа у непосредној настави у нашој школи. Она ће бити распоређена у некој од 
школа у којима постоје слободне норме. На седници Наставничког већа која је одржана 20. 8. 
2018. г. директор је одредио да његов записничар буде наставник српског језика и 
књижевности Неда 3агорчић. 

Руководилац Стручног већа 

Биљана Стевановић 

 

Стручно веће наставника страних језика 

Стручно веће страних језика чине: Ева Бајчетић, Бранислав Луковић, Бојан Матејић, Бојан 
Благојевић и Јелена Ресавац. У току године, у оквиру састанака већа, обрађиване су следеће 
теме: 

 Подела предмета на наставнике 
 Попуњавање листе о 40-часовној радној недељи 
 Планирање писмених задатака 



 Иновације у настави 
 Сарадња са стручним већима унутар школе 
 Анализа рада 
 Предлог плана уписа, и друге неформалне теме. 

Сви састанци су пролазили у доброј и конструктивној атмосфери. Донета је одлука да се за 
новог председника већа именује Ева Бајчетић. 

 

Председник Стручног већа страних језика 

Јелена Ресавац, професор енглеског језика 

 

Стручно веће наставника математикеи информатике 

Стручно веће наставника математикеи информатике чине пет наставника (Верица 
Милошевић, Драган Ђорић и Биљана Миловановић држе предавања из математике, а 
Миомир Јаковић и Александар Богићевић држе предавања из информатике и рачунарства 
као и аутоматске обраде података). На почетку шк. 2017/18г. извршена је подела часована 
наставнике на основу процента запослења сваког члана већа у школи „ Жикица Дамњановић 
„. Гласањем на првом састанку изабрано је руководство већа: председник већа Драган Ђорић 
и секретар Биљана Миловановић. На првом састанку утврђене су потребе за новим 
наставним средствима, критеријуми оцењивања као и избор уџбеника и збирки. Акценат на 
првом састанку је стављен на корелацији нових технологија у процесу учења наставних 
предмета, подела ученика за допунски и додатни рад. Припрема и организација иницијалног 
тестирања за ученике прве и треће године. 

Наставници су предложили више семинара за стручно усавршавање. 

На стручно усавршавање у Пожаревац и Смед. Паланку ишао је Драган Ђорић, а Биљана 
Миловановић на два онлајн семинара. Остали наставници нису похађали семинаре. На 
почетку другог полугодишта предложили смо што већу употребу интернета у настави. Ове 
школске године ученици нису ишли на такмичења. На последњем одржаном састанку 
предложени су наставници за рад у комисијама за прегледање тестова на завршном испиту за 
8 раз. Такође предложени су термини за организовање припремне наставе за полагање 
разредног испита. Остале активности координиране у складу са ситуацијама у току године. 

Председник Стручног већа 

Драган Ђорић 

Стручно веће наставника друштвене групе предмета 

Веће друштвених наука је у току шкколске 2017/18. године одржало девет седница према 
Плану активности Већа и према насталим ситуацијама у току саме школске године. 
Седницама Већа присуствовала је већина чланова из области предмета друштвених наука. На 
самим седницама расправљало се о низу питања важних за спровођење васпитно образовног 
рада о којима су донети различити закључци. 



-У септембру 2017. године изабран је нови председник већа, усвојен је план рада и утврђени 
предлози четрдесеточасовне радне недеље. Такође се расправљало и у усвајању и набавци 
уџбеника и нових наставних средстава. 

-У октобру расправљало се о питању наставних планова и метода наставног рада и донет је 
закључак да се поред стандардних метода дијалошке и монолошке, у наставном раду у већој 
мери буду заступљене и друге методе попут групне, индивидуалне и метода демонстрације и 
радионице. Као образложење је наведено то да ове методе доприносе успешнијем 
остваривању цињева и исхода наставе друштвених наука. Такође је утврђен и предлог 
изборних предмета из области друштвених наука. 

-У јануару расправљало се о питању употребе савремених ИКТ алата у настави, чланови већа 
су закњучили да у школи недостаје неопходна инфраструктура (Интернет, рачунари) за 
примену ИКТ-а у настави. У оквиру овог питања констатовано је и да је неопходно да 
наставници присуствују обукама и семинарима о употреби савремених технологија у настави 
те је у складу са тим, директорки школе приложен план стручног усавршавања. У оквиру 
питања реализације наставног рада закључено је да би настава из предмета историја, 
социјологија, географија и филозофија била боља и успешније организована уколико би 
постојао јединствен кабинет за ову групу предмета. У складу са тим поднетне захтех 
директорки за добијањем кабинета. Такође, у оквиру овог питања, констатовано је да су 
додатна и допунска настава спроведени по плану, а да је у редовној настави било одступања 
услед непредвиђених околности. 

-На седници одржаној у месецу фебруару чланови Већа су, поводом питања плана уписа за 
наредну школску годину, донили закључак да је план уписа од пет одељења оптималан и 
реалан. Такође је изражено незадовољство због притиска на педагошки колегијум од стане 
директорке Соње Перовић – Матић како би се изменио план уписа. 

-У мају се дискутовало о спровођењу процеса наставе и о усаглашености критеријума 
оцењивања. Закључено је да се допунска и додатна настава реализују према плану и да што 
се тиче редовне наставе, постоје одступања услед непредвиђених околности. Такође је 
потврђено да су критеријуми оцењивања усаглашени и добри. Веће је на седници одржаној у 
мају месецу дало позитивно мишљење о кандидату за избор педагошког саветника 
Александру Лазићу. 

- У јуну и јулу месецу дискутовало се о ализацији васпитно образовног рада, урађена је 
анализа уписа и поделе редовних и изборних предмета. 

- На последњој седници, одржаној у августу, председник Већа, Александар Лазић је због 
великих обавеза поднео оставку. На предлог Дејана Јанковића предложен је Милош 
Мирчевски који је изабран једногласно. 

У току школске 2017/18. чланови Већа су се стручно усавршавали према Плану стручног 
усавршавања у складу са могућностима школе. Веће друштвених наука је у 2017/18. години 
имало учешће у низу ваннаставних активности оквитру којих је реализована посета 
Међународном сајму образовња у Београду, Промоција школе у оквиру обележавања 
Светског дана воде. 

Услед увођења Електронског дневника у школу, члан Већа, Дејан Јанковић завршио је обуку 
за координатора ЕС дневника. 



Такође, у школској 2017/18. години у месецу марту, у школи је организовано Општинско 
такмичење из Историје. 

Александар Лазић, предс. Већа 

 

Стручно веће наставника прехрамбене групе предмета 

 

Ово Стручно веће броји oсам професора прехрамбене групе предмета. У школској 2017/2018, 
год. одржано је 9 Стручних већа на којима се разговарало и договарало о: 

- плану рада Стручног већа, 

- подели предмета на наставнике, 

- усаглашавању наставних планова, програма и критеријума оцењивања, 

- иновацијама у настави 

-стручном усавршавању наставника, 

- реализацији вежби, практичне и блок наставе, (у школским лабораторијама и кабинетима и 
у погонима радних организација), 

- избору наставних метода према темама и модулима, 

- областима и темама за полагање матурских и завршних испита, 

- предлогу образовних профила у оквиру овог подручја рада за упис у нарадну школску 
годину, 

- изборним предметима и изборним технологијама за наредну школску годину, 

- комисијама за завршни и матурски испит и екстерним члановима, 

-активности у оквиру самовредновања за област Настава и учење (утрвђивање процедуре за 
обављање практичне наставе у радним организацијама и анкета за послодавце, израда 
извештаја) 

Ученици свих разреда посетили су Фестивал науке у средњој школи „Гоша“ са проф. А. 
Стојановић. 

Чланови овог већа (С. Милић, М. Јашовић, М. Васиљевић и С. Зечевић) присуствовали су 
угледном часу одржаном у ТТПШ „Деспот Ђурађ“ 23. 10. 2017. са темом Производња пецива 
и колача од квасног теста. 

С. Зечевић је присуствовала семинару Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ 
(К4 П5), 23. 03. и 24. 03. 2018, Семинар претпоставке успешне наставе (К3, П4 23. 6. 2018) 
присуствовало је 5 чланова стручног већа. 

Ове школске године је основана секција за прехрамбену технологију чији руководилац је 
Милена Јашовић. У организацији ове секције обележен је Међународни дан чаја (15. 12. 
2017.), Светски дан бубрега-исхрана бубрежних болесника (08. 03. 2018.) и Светски дан воде 
(22. 03. 2018.). 



Ученици образовног профила пекар су са наставницима менторима учествовали на 
„Пекаријади“-такмичење у производњи пекарских производа у Београду, и на манифестацији 
„Дани Азањске погаче“ где су освојили треће место. 

Чланови овог већа су радили на утврђивању процедура за обављање практичне наставе у 
форми обрасца и формирању упитника за послодавце о реализацији практичне наставе. 

 

Председник Стручног већа: 

Снежана Зечевић 

 

Стручно веће наставника биологије 

У току школске 2017/2018. године стручно веће наставника биологије чинили су професори: 

1. Слободанка Милијашевић, 100% норме. 
2. Наташа Костић, 40% норме 
3. Анђелка Кривокућа, 15% норме. 

На првом састанку стручно веће је усвојило план рада за шк. 2017/2018. годину и донело 
одлуку да председник стручног већа буде Слободанка Милијашевић. 

У складу са планом остварено је следеће: 

1. Договорено је да се оперативни планови пишу са исходима и према стандардима 
опште - образовних предмета у стручним школама. 

2. Наставни планови и програми у свим образовним профилима су реализовани у 
потпуности. 

3. Након улазних тестов одлучено је да се примене методе активне наставе и радионице 
прилагођени наставном предмету. 

4. Оперативни планови корелативних предмета усаглашени су са већима прехрамбене и 
здравствене струке. 

5. Усаглашавање критеријума оцењивања се вршило како између чланова већа тако и са 
другим већима. 

6. Чланови стручног већа су се стручно суавршавали у току протекле школске године. 
7. Подела часова је извршена 29. 06. 2017. године на основу добијене листе предмета са 

бројем часова тј. након завршеног првог круга уписа ученика по којој је Слободанка 
Милијашевић добила 20 часова, Наташа Костић 8 часова а Анђелка Кривокућа 1 час. 

Председник стручног већа наставника биологије 

Слободанка Милијашевић 

 

  



Извештај о раду Cтручног већа наставника хемије 

Стручно веће чине следећи наставници Д. Кривчевић, Т. Тешић, М. Трифуновић, О. Бећић, 
К. Марковић, С. Бојовић, З. Марковић, М. Томић Кањевац, С. Симоновић, З. Митић, И. 
Петровић, Н. Радомировић, С. Радисављевић и Л. Белић. 

Током школске 2017/18. год. Стручно веће се састало 11 пута. Поред званичних састанака 
било је и неформалних састанака и разговора сваки пут када је то било потребно. Ту је било 
речи о текућим проблемима и начинима како их превазићи на најбољи могући начин. 

На састанцима Струћног већа разматрано је следеће: 

-план рада стручног већа 

-подела предмета на наставнике 

-предлозима за 40-то часовну радну недељу 

-набавци наставних средстава 

-извођење наставе у блоку 

-пројекат Еко школа и активностима у оквиру пројекта 

-предлозима за изборне предмете у наредној школској години 

-планирању стручног усавршавања 

-критеријумима оцењивања 

-такмичење ученика 

-области и теме за матурски испит 

-промоција школе 

На одржаним састанцима предложили смо два смера за упис у наредну школску годину из 
подручја рада хемија, неметали и графичарство и то: 

- техничар за индустријску фармацеутску технологију 

- хемијски лаборант. 

Такође, датје предлог за разредне старешине и то К. Марковић. 

О. Бећић је похађала онлајн обуку за примену стандарда образовних постигнућа у 
организацији Завода за вредновање квалитета образовања. Више чланова стручног већа је 
похађао семинар Претпоставке успешне наставе, организован у нашој школи. 

Ове школске године наши ученици нису учествовали на такмичењу из опште и неорганске 
хемије. Ученици наше школе су посетили Фестивал науке у МЕШ „Гоша“. Од инситута 
„Гоша“ смо добили хемикалије и лабораторијско посуђе. 

Председник Стучног већа: 

Мирјана Трифуновић 

 

  



Извештај о радуCтручног већа наставника медицинске групе предмета 

У току протекле школске 2017/2018 године у оквиру Стручног већа наставника медицинске 
групе предмета планиране и реализоване су следеће активности: 

Октобар месец: 

1. Обележавање међународног дана донације органа 

Децембар месец: 

1. 0бележавање светског дана борбе против сиде у сарадњи са Каанцеларијом за младе 

Фебруар месец: 

1. Обележавање међународног дана деце оболеле од рака у сарадњи са НУРДОР-ом 

Март месец: 

1. Обележавање међународног дана бубрега 

Април месец: 

1. Такмичење из здравствене неге 

2. Такмичење из математике 

3. Такмичење из анатомије и физиологије 

Мај месец: 

1. Обележавање међународног дана медицинских сестара на Републичком нивоу у 
сарадњи са удружењем здравствених радника О. Б. 'С. В. ' и Д. З. 

 

Два члана стручног већа су присуствовала обуци у школи -Претпоставке успешне наставе, као и 
састанцима у оквиру пројекта Фемина и АЖЦ. 

Председник Стучног већа: 

Јелена Урошевић 

  



6. 4. Стручни активи (за развојно планирање, развој школског програма и 
самовредновање) 

За ову школску годину у развојним планом су биле предвиђене следеће области: 

- ЕТОС са циљем подизања квалитета комуникације и међуљудских односа и повећања 
нивоа безбедности. Од предвиђених задатака није дошло до реализације неких делова, 
који се односе на семинаре због новчаних средстава, а видео надзор је урађен од ђачког 
динара 

- РЕСУРСИ са циљем побољшања материјално-техничке опремљености школе. Од 
предвиђених задатака није се успело у обезбеђивању средстава за пројекте. Обезбеђени 
буџет покрива текуће одржавање зграде, али извршена је санација стрехе крова на два 
места, поткресане гране дрвећа у школском дворишту, стављена капија ради спречавања 
коришћења школског дворишта као паркинга приликом одржавања пољопривредног 
сајма, а све у циљу безбедности. Школа је ушла у пројекат Електронског дневника и 
обезбедила техничке услове за исти и обезбеђен је интернет за целу школу. 

- ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА са циљем подизања нивоа подршке повећањем учешћа 
ученика у раду школе. 

Због неиспуњености свих задатака предвиђени се понављају у наредној школској години. 

Собзиром да Школски програм, као и Развојни план школе важе до 2019 год. потребно је 
извшити све припреме за доношење нових по истеку важећих. Између осталог због 
доношења нових ШП и РП у току је процес САМОВРЕДНОВАЊА у оквиру свих области 

31. 05. 2018 

Директор: Соња Перовић-Матић 

Допуна 

У школи је организован семинар Претпоставке успешне наставе дана 23. 6. 2018. год. коме 
је присуствовало 30наставника из наше школе са циљем побољшања безбедности ученика 
као и побољшања квалитета наставе. 

В. Д. Директора: 

Жељко Поштић 

6.5  Извештај тима за самовредновање 

На састанку директора школе Соње Перовић Матић са координаторима за области квалитета 
у самовредновању 05. 02. 2018. донет је план рада самовредновања, договорене су 
активности, утврђена је временска динамика и подељен је материјал за области квалитета 
који је обухватао стандарде са критеријумима квалитета и потребне обрасце. Договорено је 
да сва стручна већа узму учешће у самовредновању по плану који је предвиђао да се проуче 
критеријуми квалитета и стандарди за све области, да се критеријуми испитају кроз доказе, 
односно изворе доказа и оцени њихова оствареност користећи скалу од 1 до 4. Затим да се 
изведу закључци, односно утврде јаке стране и слабости. Да се предложи план за 
побољшање (план унапређења квалитета рада) тиму за самовредновање, који би затим 
приступио писању целокупног извештаја о самовредновању. Координатор за 
самовредновање је била Јелена Јовковић. 



На основу записника са састанака координатора за самовредновање са координаторима за 
области квалитета од 12., 13., 14. 03. 2018., затим 01. 04.; 26. 4. и 27. 04. 2018. 6. 7 и 20. 8. 
2018. год. урадило се следеће: Прва област квалитета 1 Школски програм и годишњи план 
рада је испитана, оцењена и написан је извештај. У окивиру Области квалитета 2 Настава и 
учење испитани и оцењи су основни стандарди, а додатни стандард 2. 9 је такође анализиран 
и оцењен, док ће додатни стандард 2. 8 ће бити оцењен у првој недељи септембра кад се 
анкетирају ученици и анализира анкета. Област квалитета 3 да би био завршен извештај 
неопходни су подаци које ће имати на почетку школске године. 

Област квалитета 4 Подршка ученицима је делимчно завршена: анализирана је 
документација. чек листе, упитник за наставнике, а упитници намењени ученицима и 
родитељима ће бити урађени када почне школска година. Области квалитета 5 и 6 Етос и 
Организација рада и руковођење су испитане, оцењене и начињен је извештај. Област 
квалитета7-Ресурси: координатор је сакупио неопходне податке анализирани су и треба да 
напишу извештај. План је да се цео извештај уради у првој недељи септембра. 

Координатор тима за самовредновање 

Снежана Зечевић 

 

6.6 Педагошки колегијум 

У току школске 2017/2018. године Педагошки колегијум одржао је пет седница на којима с 
разматране теме у складу са годишњим планом и актуелним потребама школе. Посебна 
пажња посвећена је уписној политици која се спроводила по упутствима Министарства 
просвете, пеко Школске управе и вођена је у правцу не само интереса школе (технолошки 
вишкови, наставка даљег школовањаученика тј. њихових потреба за наставак школовања) 
него и у интересу локалне самоуправе (велики одлив деце из општине, реновирање болнице 
које ће довести до већег броја запошљавања, као и могућностима запошљавања свршених 
ученика у нашој општини) 

Извештај урађен на основу записника са седница Пегошког колегијума. 

31. 05. 2018 

Соња Перовић-Матић 

6.7. Извештај Тима за заштиту и унапређење здравља ученика 

Тим за за заштиту и унапређење здравља ученика је текуће 2017/18. године, по одлуци 
директора школе, радио у следећем саставу: Ана Стојановић-председник тима, Јелена 
Урошевић, психолог Слађана Црномарковић и психолог Јовковић Јелена (од 24. 10. 2018) и 
Сања Спасојевић. Тим је одржао четири састанка, а записници су код председника Тима. 

На састанцима се разматрало следеће: 

План рада за школску 2017/18. год. 

-Обележавање 1. 12. дана борбе против сиде 



-Предавање о превенцији рака грлића материце за ученике наше школе у сарадњи са 
диспанзером за жене у сали Општине Смед. Паланка 

-Обележавање светцког дана деце у сарадњи са НУРДОР-ом акцијом ученика на тргу у граду 

-Ученици су посетили Диспанзер за жене у циљу реализације радионица на тему значаје 
редовних гинеколошких прегледа и очувања репродуктивних органа 

-У оквиру ЧОС-а су обрађене теме одабери друштво у другој години 

-Часови ненасилне комуникације и конструктивног решавања конфликата 

-Страх од сексуалног односа и када започети са сексуалним односима кроз наставу биологије 
и гинекологије и акушерства 

-Одржано је такмичење у малом фудбалу у организацији наставника физичког васпитања 

-Кроз наставу грађанског васпиотања рађено је на развијању еколошке свести 

-Кроз наставу устава и права грађана ученици су упознати са правима и обавезама који се 
односе на заштиту животне средине 

-Кроз наставу физичког васпитања и изборног спорта ради се на физичкој активности и 
рекреацији ученика 

Председник тима: 

Стојановић Ана 

  



6.8. Извештај тима за каријерно вођење 

Чланови Тима за Каријерно вођење и саветовање ученика су: Јовковић Јелена, Милош 
Мирчевски, Ресавац Јелена и Весна Луковић. Тим за Каријерно вођење и саветовање ученика 
је у току школске 2017/18. год имао 3 састанка. У школској 2017/2018. години Тим за 
каријерно вођење реализоваоје годишњи план рада кроз следеће активности: 

 Континуирано професионално информисање ученика током целе године 

 Обављена је индивидуална професионална оријентација и саветовање са 
ученицима 

 Организована је презентација Високих школа и факултета (Виша политехничка 
школа Београд, Висока школа за информационе технологије, Београд, Висока 
школа Аранђеловац, Висока техничка школа Пожаревац, Висока економско–
пословна школа Ваљево, Висока инжењерска школа струковних студија-
Техникум Таурунум Београд, Правни факултет Крагујевац, Висока пословна 
школа Радомир Бојковић Крушевац, Висока Медицинска школа Ћуприја, 
Висока струковна школа ИЦЕПС Београд, Факултет за примењен менаџмент и 
финансије Београд 

 Одржана су предавања у у трећој години: Способности и интересовања као 
фактор избора занимања и писање радне биографије и мотивационог писма. 

 Одржане су радионице у првој години -Модерно схватање каријере 

 Радионице у четвртој години- писање радне биографије и припрема за разговор 
за посао 

 Одржана су предавања у Националној служби за запошљавање 

 Урађена је евалуација предавања и радионица 

 Анкета за ученике завршне године о професионалним интересовањима 
и анализа резултата анкете 

 Организован је вебинар за матуранте-Кораци у избору студијског програма 

 Организована је посета Међународном сајму образовања у Београду 

 Организована је посета Технолошко-металуршком факултету у Београду 

 Организована је посета Сајму предузетништва у Пожаревцу 

 

Координатор тима 

Јовковић Јелена 

 

 

 

 

  



6.9. Извештај тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања 

 

Школске 2017/2018. године чланови Тима су: 

Соња Перовић - Матић, директор (до 4. 6. 2018) 

Поштић Жељко, В. Д. директора од 5. 6. 2018 

Слобдан Тешић, професор физичког васпитања (до 13. 11. 2017) 

Милијана Опачић, секретар школе 

Слађана Црномарковић, психолог, а од 24. 10. 2017. године Јовковић Јелена, психолог 

Дејан Јанковић, професор историје 

Татјана Тешић, професор хемије 

Александар Лазић, професор социологије 

Милена Јашовић, професор прехрамбене гр. предмета 

Грчић Марко, професор веронауке (од 13. 11. 2017) 

До сад је одржано је укупно 12 састанака на којима је разматрано следеће: 

- 4 случајева који спадају у трећи ниво насиља о чему су обавештени Полицијска 
станица у Смедеревској Паланци, Школска управа Пожаревац и када је било потребно 
Центар за социјални рад 
- 3 случаја који спадају у други ниво насиља 
- 1 случај насиља са првог нивоа, који је третиран као други ниво због ситуације која се 

понавља између два ученика 
У већини случајева насиља, су сачињени и усвојени оперативни планови заштите 

ученика. Исти оперативни планови су спроведени и направљена је евалуација истих. 
Тим је израдио низ превентивних мера за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, али фокус протекле школске године је био на интервентним 
активностима мање на превентивним. 
У току ове школске године Наставнци су интезивно мотивисани на инкоропрацију идеја о 
ненасилној комуникацији и нултој толеранцији на насиље у редован школски план и програм 
и коршћење наставних садржаја као основе за разматрање одређених стилова понашања, 
изградњу социјалних вештина и оснаживање ученика да препознају и пријаве насиље, као и 
да заштите себе и друге. 
Координатор Тима 

Јовковић Јелена 

  



6.10. Стручни сарадници 

Извештај о раду психолога 

1. Аналитичко истраживачки рад: 
 Администрирање тестова интелигенције 

 Анкета за ученике завршне године о професионалним интересовањима 

 Формирање ученичких досијеа 
2. Педагошко-инструктивни рад 
3. Одржала сам предавња у другој години: Одабери друштво и емоције 
4. Одржала сам предавња у трећој години: Способности и интересовања као фактор 

избора занимања, радионице самоспознаје и самоупознавња, и писање радне 
биографије и мотивационог писма. 
Одржала сам часове у оквиру оперативног плана заштите ученика од насиља (у више 
одељења- Асертивна комуникација, Конструктивно решавање сукоба, Ширење 
гласина) 

5. Настава здравствене психологије 

 Вршено је континуирано професионално информисање ученика током целе 
године 

 Организована је презентација Високих школа и факултета (Виша политехничка 
школа Београд, Висока школа за информационе технологије, Београд, Висока 
школа Аранђеловац, Висока техничка школа Пожаревац, Висока економско–
пословна школа Ваљево, Висока инжењерска школа струковних студија-
Техникум Таурунум Београд, Правни факултет Крагујевац, Висока пословна 
школа Радомир Бојковић Крушевац, Висока Медицинска школа Ћуприја, 
Висока струковна школа ИЦЕПС Београд, Факултет за примењен менаџмент и 
финансије Београд 

 Анализирани су постигнути резултати васпитно-образовног рада школе 

 Организација вебинара Кораци у доношењу одлуке у избору студијског 
програма 

6. Сарадња са наставницима 
У складу са потребама остварена је сарадња са наставницима и разредним 
старешинама у циљу реализације плана и програма, помоћи наставницима 
почетницима и у случајевима ученика са сметњама у социјалном, емоционалном и 
интелектуалном развоју, као и са ученицима који испољавају тешкоће у учењу. 
Обавила сам и 10 посета часовима након којих сам са колегама анализирала одржане 
часове а као члан комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао била 
сам присутна на 2 часа. 

7. Сарадња са ученицима и родитељима 
 Сарадња са ученицима и родитељима деце где је до сада обухваћено 120 ученика и 50 

родитеља, од чега је 15 ученика тражило помоћ у вези избора занимања и факултета. 
Проблеми који су обухваћени су безазлене али и озбиљне конфликтне ситуације, 
прроблеми у учењу и изостајању, проблеми емотивне природе, породични проблеми и 
здравствени. 

8. Вођење педагошке документације 



Књига саветодавног рада са ученицима и родитељима, Дневник рада психолога, 
Записник са педагошког колегијума, праћење вођења Књига евиденције, записник са 
Тима за заштиту ученика о насиља, злостављања и занемаривања, Каријерног вођења 

9. Рад у стручним органима школе (учествовање у раду одељенског и наставничког 
већа, испитним и матурским комисијама) 

10. Стручно усавршавање 
 Онлајн обука за примену стандарда образовних постигнућа у средњој школи 

 Семинар „Претпоставке успешне наставе“ 

 Обука за Личног пратиоца детета 

 Присуствовала сам стручном скупу „Планирање и реализација образовне подршке 
ученицима путем ИОП-а“ 

11. Остали послови 
 Аминистрирање захтева за доделу стипендија Министарства просвете и 

Министарства за рад и социјалну заштиту. 

 Сарадња са Општином, Центром за социјалним рад, полицијом 

 Руковођење ђачким парламентом 

 Руковођење Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 Руковођење Тимом за каријерно вођење 

 Учешће у раду Педагошког колегијума 

 Писање извештаја о одржаним часовима наставе, испитима и другим облицима 
образовно-васпитног рада 

 Писање извештаја о реализацији Годишњег програма рада школе 

 Замене часова одсутних професора 
12. Стручно-педагошки надзор 

ШУ Пожаревац је извршила стручно педагошки надзор у децембру и мају на основу 
пријава. 

Јовковић Јелена, психолог 

Извештај о раду школске библиотеке 

У школској 2017/18. год. рад школске библиотеке одвијао се по предвиђеном плану и 
програму за ову школску годину. Реализован је предвиђени број радних сати запослених у 
библиотеци. Ученици су редовно узимали и враћали књиге, о чему је уредно вођена 
евиденција. 

Запослени у школској библиотеци 

1. Сања Спасојевић 
2. Бојан Благојевић 
3. Срђан Тодоровић 
4. Иван Марковић 
5. Слађана Илић 
6. Цветковић Јелена 
7. Матејић Бојан 
8. Анђелка Кривокућа Томић 

  



7.  ИВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

7.1. Извештај о раду Школског одбора 

 

У току школске 2017/2018 године Школски одбор се састајао по потреби и одржао укупно 
12. седница. На седницама се дискутовало и одлучивало о многим питањима важним за 
функционисање и нормалан рад школе. 

Прва седница у школској 2017/2018 години је одржана дана 14. 09. 2017. године, Записник је 
заведен под бројем 1001. од 14. 09. 2017. године. Друга седница школског одбора је одржана 
дана 02. 10. 2017. године, записник је заведен под бројем 1090. од 02. 10. 2017. године. Трећа 
седница школског одбора је одржана дана 07. 12. 2017. године, записник је заведен под 
бројем 2050. од 07. 12. 2017. године. Четврта седница Школског одбора је одржана дана 20. 
03. 2018. године, записник је заведен под бројем 365. од 20. 03. 2018. године. Пета седница 
Школског одбора је одржана дана 30. 03. 2018. Записник је заведен под бројем 469. од 30. 03. 
2018. године, Шеста седница Школског одбора је одржана данна 21. 05. 2018. године, 
Записник је заведен под бројем 813. Од 21. 05. 2018. године, Седма седница Школског 
одбора је заказана за 30. 05. 2018. али је одложена, Записник је заведен пд бројем 893. од 30. 
05. 2018. године. Осма седница школског одбора је заказана за 05. 06. 2018. и одложена због 
недостатка кворума. Записник је заведен под бројем 999. од 05. 06. 2018. Девета седница је 
одржана дана 08. 06. 2018. Записник је заведен под бројем 1034. од 08. 06. 2018. Десета 
седница је заказана за 13. 06. 2018. и одложена због недостатка кворума. Записник је заведен 
под бројем 1099. од 13. 06. 2018. Једанаеста седница је одржана дана 19. 06. 2018. Записник 
је заведен под бројем 1206. од 19. 06. 2018. Дванаеста седница је одржана дана 11. 07. 2018. 
Записник је заведен под бројем 1349. од 11. 07. 2018. 

На наведеним седницама школског одбора су реализовани послови школског одбора 
предвиђени Законом, као и текућа школска проблематика. 

Извештај урађен на основу записника са седница Школског одбора. 

 

Дана 31. 08. 2018. Секретар школе 

Милијана Опачић 

8. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ДИРЕКТОРА И В. Д. ДИРЕКТОРА 

8.1. Извештај о раду директора школе за 2017/2018.  
Школску годину до 4. Јуна. 2018 

УВОД 

Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система 
образовања и васпитања, Статуту, као и Годишњем плану рада Школе за 2017/2018. школску 
годину. 

Током године рад директора Школе био је усмерен на: 



 Планирање и програмирање рада школе 
 Реализацију и праћење активности које су дефинисане Годишњим планом рада школе 
 Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки 

колегијум, Наставничко веће, стручна већа на позиве руководиоца и по потреби) 
 учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 
 Информисање радника, ученика школе, родитеља 
 Аналаза успеха ученика и мере за побољшање истих 
 Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада 

школе (психолошка служба, секретаријат, рачуноводство, помоћни радници школе) 

Трудила се да све активности буду реализоване на нивоу конструктивне сарадње са 
запосленима Школе. Поред наведених редовних послова велики број активности био је 
усмерен ка: 

1. обезбеђењу бољих услова за рад 

2. плану уписа у оквиру интереса локалне самоуправе и школе за шк. 2018-19 

3. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима 

4. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем 

5. маркетингу Школе – промотивне активности



 ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ 

 

У току школске 2017/18. године остварено је следеће до јуна месеца: 

 Организован је рад школе: 
 Подела предмета на наставнике 
 Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и стручне службе 
 Усвајање распореда часова 
 Урађени су годишњи планови за сваки предмет и све активности школе 

У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и Програма рада 
школе, вршено је праћење реализације, преко елемената датих Годишњим планом рада. 

Унапређивање и координација рада школе, праћење и унапређивање 
функционисања наставе, правовремено ангажовање замена одсутних радника, увид у 
дежурства наставника у циљу појачане безбедности ученика, били су саставни део мојих 
дневних послова. . 

Планирани систематски стоматолошки прегледи ученика у оквиру школске стоматолошке 
ординације. 

- Ушли смо у пројекат е-дневника и обезбеђени услови за увођење е-дневника 

- Уведен видео надзор, осигурани ученици уз помоћ родитеља тј. ђаћког динара 

- Осигурани су сви запослени и школа 

- Завршена је реализација увођења бежичног интернета 

- Ушли смо у пројект еко –школа у којем су и наставници и ученици 

 

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОM 

Финансијска средства, користе се само наменски, по утврђеном и одобреном финансијском 
плану. Уведен видео надзор и осигурани ученици уз помоћ родитеља тј. ђаћког динара 
Осигурани су сви запослени као и зграда школе. Завршена је реализација увођења 
бежичног интернета. Санација стрехе крова. Сређивање дворишта (оштећене гране, суве 
су посечене, чиме је остварена већа безбедност). Стављена капија ради спречавања 
коришћења неограђеног дворишта за паркинг. 

Сарадња са рачуноводством се састојала у скоро свакодневном увиду у стање на 
рачунима и наменском распоређивању средстава којима школа располаже. 

План набавки је усвојен скоро и до краја календарске године ће се реализовати 

  



САРАДЊА СА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 

Имала сам успешну и корисну сарадњу са Министарством просвете око опстанка 
петог одељења за ову школску годину као и са Школском управом,  Општином Смед. 
Паланка- по истом питању, МУП-ом, Центром за културу, Домом здравља, болницом 
„Стефан Високи“ , Општинском организацијом Црвеног крста, као и свим социјалним 
партнерима који нам пружају помоћ у реализацији наставних планова и програма. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ УВИД У ПРАЋЕЊУ 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ И МЕРЕ 

ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА 

У разговору са колегама настојала сам да отклонимо све недоумице и да им 
дам инструкције ради уклањања недостатака. 

Остварен је перманентан увид у дневне припреме наставника за час, њихове 
месечне и годишње програме рада. У сарадњи са психологом школе прегледаани су у току 
школске године дневници рада и матичне књиге и евентуални пропусти су достављени 
разредним старешинама, како би се правовремено отклонили. 

У школи је организовано дежурство наставника и ученика у циљу 
обезбеђивања безбедности ученика и запослених и благовремене интервенције у 
случају незгода, као и усмеравања родитеља и осталих странки у школи. 

Трудила сам се да обиђем часове и да присуствујем часовима 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

Извршене су допуне документације за полагање лиценци колега. Обезбеђена су средства 
финансијским планом и у тражењу смо модела плаћања, због асигнација и немогућности 
издавања рачуна од стране Министарства. Урађена интерна обука за Е-дневник од стране 
именованих координатора, још је планирано и да се употпуни у јулу месецу. Завршено је 
стручно усавршавање о стандардима општих међупредметних компетенција за крај средњег 
образовања. Усавршавање је изведено оnline од стране ЗВКОВ-а 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШАВАЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА 
И ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА, КАО И ДРУГИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ 

У децембру месецу имали смо један стручно педагошки надзор са чијим извештајем сам 
упознала ШО и свако стручно веће. 

У току маја месеца била су два ванредна инспекцијска надзора од стране Републичког 
просветног инспектора, по пријавама родитеља ученице АС и председника привременог 
органа управљања општине Н. В. За један је стигао извештај и у току је извршавање 
наложених мера за отклањање незаконитости. Упознавање ШО није било 30-05-2018- јер 
није било кворума, па је седница одложена, а самим тим и упознавање. 

  



БЛАГОВРЕМЕНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 
УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

ОРГАНА УПРАВЉАЊА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД УСТАНОВЕ 
И ОВИХ ОРГАНА 

Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан 
и ефикасан рад установе. 

Обавља се: 

 на седницама Школског одбора 

 на седницама Наставничког већа 

 на седницама Педагошког колегијума 

 на седницама стручних већа 

 на састанцима тимова који су формирани за различите потребе 
 путем огласне табле у зборници и у холу 

 путем сајта школе 

 читањем обавештења по одељењима 

 на родитељским састанцима 

 на састанцима Савета родитеља 
 путем поштанских услуга 

Ангажовањем директора уз сарадњу са психологом, наставницима, осталим запосленима у 
Школи и Школским одбором, уз побољшане материјално - техничке услове, обезбеђено је 
правовремено обавештавање свих заинтересованих субјеката о свим битним питањима за 
успешан рад Школе. 

На почетку школске године наставницима и стручном сараднику дата је структура 

40-часовне радне недеље. У припреми су решења о коришћењу годишњег одмора тј. 
консултације 

Остварила сам врло добру сарадњу са разредним старешинама и наставницима по 
најважнијим питањима везаних за успех и дисциплину ученикаа. 

Припремала сам и руководила радом седница Наставничког већа на којима су разматрана и 
решавана следећа питања: 

 успех ученика у току школске године (табеларни преглед, анализа, закључци 
и предлози за будући рад) 
 Усвајање плана рада oдељењских већа и стручних већа за текућу школску 

годину 

 Разматрарање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018. годину 

 Непосредна организација и извршене припреме за почетак нове школске 
године 



 Утврђивање и усвајање распореда часова редовне наставе за школску 

2017/2018. годину 

 Праћење рада Ученичког парламента 
 Анализа успеха и васпитно-дисциплинске мере ученика на крају 
класификационих периода - предлози мера 
 Анализа реализације програмских садржаја-редовна настава, други облици 
рада 
 Реализација програмских задатака из садржаја Програма рада школе - 
редовна настава, часови допунске наставе, додатног рада, рад секција, часови 
одељењског старешине 
 Анализа рада стручних већа: иновације у настави, угледна, огледна 
предавања, проблеми у раду нису баш на завидном нивоу 
 Такмичења ученика - школска, општинска, окружна и републичка 
 Текућа питања везана за наставу и ваннаставне активности 

 Похвале и награде. Избор ученика за завршне разреде 
 Организација припремне наставе и матурских испита, формирање комисија, 
обезбеђивање екстерних чланова за полагање матурског практичног рада 
 Отала актуелна питања из наставе 

Активности и динамика око плана уписа је текла по упуствима Министарства просвете и 
преко Школске управе. Педагошки колегијум је радио по плану са интезивнијим радом око 
плана уписа. У времену планирања уписа на савет руководиоца Школске управе одржано су 
три седнице око разматрања убацивања 6-тог одељења у план уписа од стране школе и то 
образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији јер је исказана бојазан да нећемо 
добити 5 одељења. До промене мишљења педагошког колегијума није дошло и задржан је 
већ изгласан план: 2 одељења образовног профила медицинска сестра –техничар, 1 одељење 
хемијски лаборант, 1 одељење техничар за индустријску фармацеутску технологију и једно 
мешовито одељење пекар-месар. Добијени план уписа за 2018/19 год. Није онај који је 
тражила школа и подржала локална самоуправа својим потписом. Разлоге за насталу 
ситуацију не знам поготово што је подршка школског плана уписа од стране локалне 
самоуправе била врло чврста што је потврђено и потписивањем, а сигурна сам и другим 
активностима јер потписан план на ниво општине није само интерес школе него целог града, 
јер велики одлив деце имамо из наше општине према медицинским школама, као и велики 
број молби за пријем ако дође до упражњења некогместа. Након изласка плана уписа на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја сазвала сам седницу 
Наставничког већа и саопштила шта је дато нашој школи. 

СТРУЧНА ТЕЛА И ТИМОВИ, УСМЕРАВАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА СТРУЧНИХ 
ОРГАНА У УСТАНОВИ 

Ради боље организације рада Школе и квалитетнијег рада, у школи постоје 
стручни тимови и комисије, у чијем раду сам учествовала 

Учествујем у раду стручних већа за предмете, првасходно на позиве. 
Стручни актив за развој школског програма и развојног планирања, због мени 
непознатог разлога врло лоше остварује комуникацију што за мене представља 
обавезујући задатак за наредну шк. год. поготово што нам предстоји израда новог 
Школског програма и Развојног плана који важе до 2019. Започет је процес 



самовредновања чији резултати треба да помогну у процени Развојног плана и изради 
новог 

Присуствовала сам и активно учествовала на седницама Наставничког и 
Одељењских већа свих разреда и усмеравала и усклађивала њихов рад. 

Ангажовала сам се у планирању и учествовала у раду Школског одбора. 20. 03. 
2018 када Школски одбор је изгласао ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА МОЈЕ РАЗРЕШЕЊЕ И 
УПУТИО ГА МИНИСТРУ НА РАЗМАТРАЊЕ. По добијању извештаја о ванредном 
инспекцијском надзору са којим сам требала да упознам ШО, сазвана је седница у 
законском року али се није одржала због недостатка кворума те је иста одложена за 5. 06. 
2018. . На свим одржаним седницама сам редовно подносила извештај о свом раду између 
седница и свим активностима директора и Школе. Својим присуством на седницама Савета 
родитеља школе трудила сам се да са родитењима успоставим однос, заснован на поверењу, 
сарадњи а све у интересу побољшања услова рад Школе. 

Присуствовала сам и узела учешћа у раду редовних састанака Актива директора 
на територији наше Општине. Присуствовала сам свим састанцима организованим у 
Општини, учествовала у формирању Општинског савета родитеља. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадњу са родитељима и старатељима ученика обављам свакодневно, кроз 
директне контакте и посредно, преко разредних старешина, предметних наставника и 
стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад, када је потребан, 
допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру 
атмосферу у Школи. 

Са задовољством наглашавам веома добру сарадњу са родитељима. Међусобно разумевање и 
сагласност о заједничким циљевима чине да се увек проналазе 

најбоља решења 

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

Ангажовала сам се на плану пружања помоћи у вези такмичења ученика, праћења 
такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и ученика на окружна и 
републичка такмичења, као и у пружању помоћи наставницима и ученицима у њиховим 
активностима. 

Ученици су организовали 

- ученици подручија рада здраство и социјална зачтита учествовали у обележавању Међународног дана 
сестринства, у пројекту 

- Обележавање међународног дана вода 

- Обележавање мећународног дана чаја 

- Обележавање школске славае Светог Саве 

- После вишедеценијске паузе обележен је и 17 мај Дан школе 

-Ученици који су били учесници Републичког такмичења , ученицима који су својим 
активностима били ангажовани у раду школе, су награђени од стране школе. 



- Заједно са разредним старешинама и родитељима завршних разреда организује се матурско 
вече и традиционалну журку у дворишту школе. 

- Све те акције и планиране активности сам са великим задовољством подржала, 
учествовала у њиховој реализацији и организацији 

-Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим 
проблемима, ако за то имају потребе. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О СВОМ РАДУ И РАДУ УСТАНОВЕ ОРГАНУ УПРАВЉАЊА 

Извештавање органа управљања од стране директора је предвиђено два пута годишње и 
обично се врши у септембру и марту-априлу. Због настале ситуације ово извештавање је 
пропуштено у марту- априлу и сада се врши по налогу просветног инспектора као мера за 
отклањање незаконитости. 

ОПШТИ АКТИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

Систематизација послова и радних задатака запослених је усклађена са новим Законом о 
основама система образовања и васпитања 88/2017 као и сви потребни акти потребни за 
функционисање школе. 

ОДЛУКЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И 
ЗАПОСЛЕНИХ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА 

Ове школске године је покренут један дисциплински поступак против запослене С. Ц. због 
теже повреде радне обавезе и окончан је. 

На седницама стручних органа се одлучивало о похвалама за ученике, а такође и о васпитним 
мерама за ученике који се не придржавају правила понашања у школи. У овом процесу се 
посебно залажем да се обезбеде сви услови за остваривање права ученика: на квалитетан 
образовни и васпитни рад, уважавање личности, подршка за свестрани развој личности, 
афирмација талената, заштита од дискриминације, насиља, информисање о правима и 
обавезама ученика, учествовање у раду органа школе (ученички парламент) и правично 
поступање школе према ученику. Врло активно сам радила у Тиму за заштиту ученика од 
насиља, занемаривања и злостављања. Покренуто је 25 дисциплинских поступака због 
повреда забране и тежих повреда обавеза ученика на основу члана 83, 85 и 86. ЗОСОВ, КОЈЕ 
СУ БЛАГОВРЕМЕНО ОКОНЧАНЕ ИЛИ ОБУСТАВЉЕНЕ, а неки су још у току. 

Наведене послове сам обављала у доброј и успешној сарадњи са свим наставницима, 
стручним сарадником и стручним органима, Школским одбором, Саветом родитеља и уз 
подршку свих запослених у Школи, по неки пут у размимоилажењу мишљења али у циљу 
проналажења најбољег решења. 

Залагала сам се за законитост у раду и за успешно обављање делатности школе. 

31. 05. 2018 

Директор: Соња Перовић-Матић (на функцији директора је била до 4. 6. 2018, а извештај је 
сачињен 31. 5. 2018. год) 



8. 2. Извештаји о раду В. Д. Директора (јун, јул, август 2018.) 

На место вршиоца дужности директора школе, ступио сам 5. 6. 2018. год и у периоду од 
јуна до августа месеца сам се бавио следећим активностима: 

1. Све активности на организацији завршетка наставног дела школске године 
реализоване на време; Завршни испити и матурски испити одржани и све активности 
за завршне разреде обављене на време; Припремна настава и извођење поправних 
испита и матурских испита у августовском испитном року тече по плану. . . 

2. Израђена пројектна документација за текуће одржавање школе у смислу предмера и 
предрачуна за кровну конструкцију, изолацију фасаде, замену столарије ПВЦ-ом, 
замену комплетних грејних инсталација, замену комплетних електроинсталација. . . 

3. У складу са налогом Инспектора за заштиту на раду, а на основу догађаја из 
претходних година (паљење главног струјног ормара) приступило се измештању 
истог из влажних сутеренских просторија на први спрат, а у складу са тим и извођење 
нове инсталације за прву фазу (четири учионице, ходник, хол и тоалет), спуштање 
плафона и постављање лед расвете. У склопу ових радова биће замењена и врата на 
учионицама и тоалету. 

4. По питању грејања се ради на припреми котларнице и прикључка на гас за грејну 
сезону која је пред нама. Предали смо документацију Србија гасу за дозволу за 
прикључак на гасну мрежу. Према претходном извођачу радова су обавезе са школе 
пренете на Општину. Цена горионика је 640. 000 динара, а пумпе до 200. 000. 
Потребно је још оспособити инсталације и мерне уређаје. Цена дозволе за прикључак 
на гасну мрежу је око 50-60 хиљада динара. Ископ, постављање цеви и мерно-
регулационог сета око 1. 000. 000 динара. Послато је објашњење Министартсву 
просвете зашто се котларница не користи. (нафта је за прошлу грејну сезону плаћена 
5. 200. 000 динара) 

5. Од средстава која општина убира суботом и 15. у месецу добили смо косачицу и 
тример за одржавање зелених површина. 

6. Опремили смо 8 учионица столовима за наставнике (катедре) због уласка у 
електронски дневник и две канцеларијске столице (39. 600 динара). Остаје замена 
плоча на ученичким клупама које су оштећене. 

7. 08. августа смо се први пут представили на Азањској погачијади (ПРЕХРАМБЕНА 
СТРУКА – образовни профил пекар - Милић Снежана – Јашовић Милена – 
Стојановић Ана – Мира ВАсиљевић) и освојили треће место у избору савремених 
погача 

8. Обновили смо сарадњу са Црвеним крстом, те ћемо са њима у будуће заједнички 
организовати манифестације, а једна медицинска сестра ће ићи на обуку за Прву 
помоћ. Од њих смо добили и ормарић за прву помоћ који је по новом закону обавезан 
у холу школе. Добићемо на коришћење уређај за извлачење влаге из подрумских 
просторија 

9. До почетка школске године ћемо санирати приступну пешачку стазу 
10. Приступамо изради пројектне документације за уређење школских терена са 

ограђивањем ка ауто-пијаци 
11. Потребна нам је ОДЛУКА школског одбора о проширењу делатности школе у смислу 

производње и продаје производа који ће ученици правити у школским радионицама 
фармацеутској, хемијској и пекарској. За уређење простора радионица и њихово 
опремање нешто опреме већ има, а остатак ћемо набављати из донација по 
пројектима. 
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12. Добили смо дозволу за постављање билборда на прилазу школи са основним 
информацијама о школи 

13. Извршена је подела часова редовне наставе, а у складу са потребама утврђена подела 
изборних предмета 

14. Организовао сам семинар у школи за запослене-Претпоставке успешне наставе. На 
семинару је присуствовало 30 наставника. 
В. Д. Директора 
Жељко Поштић 

Извештај о раду секретара 

У току школске године 2017/2018 године, на радном месту секретара школе сам обављала 
све послове који по Правилнику о систематизацији радних места и Закону спадају у 
надлежност секретара школе. Између осталог почев од септембра месеца, послови су 
углавном сконцентрисани на израду свих врста аката, уговора о заснивању радног односа, 
спораѕума о преузимању, уговора о сарадњи са фирмама у којима ученици школе обављају 
праксу, изради општих аката, израда свих Уговора, решења, дописа, праћење Законских и 
других прописа и указивање на обавезе које из њих проистичу. 

У оквиру текућих послова сам присуствовала седницама Школског одбора и Савета 
родитеља школе, водила записник и вршила писмену израду и достављање свих одлука ових 
органа школе, као и друге послове везане за функ-ционисање и рад ових органа, уз стручну 
помоћ у њиховом раду. 

Вођење персоналних досијеа запослених и сарадња са запосленима, рад са ученицима и 
родитељима и издавање свих врста потврда, дупликата диплома, сведочанстава, и осталих 
докумената на њихов захтев. У току школске године сам обављала и све акминистративно-
техничке послове везане за спровођење процедуре код јавних набавки, била члан комисије за 
бодовање запослених, итд. 

У оквиру свог радног места а за потребе школе сам сарађивала са школском управом, 
локалном самоуправом и др. државним органима. 

Дана 31. 08. 2018. Секретар школе 

Милијана Опачић, дипл. правник 

 Извештај о раду Савета родитеља 

Савет родитеља Средње школе '' Жикица Дамњановић '' у школској 2017/2018 години броји 
21. члана. У току школске 2017/2018. године Савет родитеља се састајао по потреби и 
одржао укупно 3. седнице. На седницама се дискутовало о многим питањима везаним за 
школу и ученике, а из оквира надлежности Савета родитеља. 

Прва седница у школској 2017/2018 години је одржана дана 18. 09. 2017. године, Записник је 
заведен под бројем 1009. од 18. 09. 2017. године. Друга седница је одржана дана 06. 12. 2017. 
године, Записник је заведен под бројем 2020. Од 06. 12. 2017. године. Трећа седница је 
одржана дана 05. 03. 2018. године, Записник је заведен под бројем 245. од 05. 03. 2018. 
године. Четврта седница је заказана за 30. 05. 2018. и одложена. Пета седница је одржана 05. 
06. 2018. Записник је заведен под бројем 1001. Од 05. 06. 2018. 

Дана 31. 08. 2018. Секретар школе Милијана Опачић 
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Ученички парламент 

 

У раду Ученичког парламента у чествовало је 36 ученика из 20 одељења. 

За рад Парламента била су задужене Слађана Црномарковић, психолог и Јовковић Јелена, 
психолог. 

Одржано је 4 састанака и реализоване су следеће активности: 

- избор ученика представника у Школском одбору 

- избор места и организација прославе матурске вечери 

-Представљен је нови пословник о раду Ученичког парламента и усвојен је 

-разматране су активности везане за пројекат Еко школа 

-предложено је јавно похваљивање ученика који су освојили награде на такмичењима 

-размтране су превентивне активности у борби против насиља 

-разматран је проблем хладних учионица у школи 

 

31. 8. 2018. год. Јовковић Јелена, психолог 

 

  



Стручно усавршавање наставника осталих запослених 

 

Рбр. Назив семинара Бр. учесника Бр. сати 
1 Претпоставке успешне наставе 30 8 

2 

Обука запослених у средњим стручним школама 
за примену општих стандарда постигнућа за крај 
општег средњег образовања и васпитања и 
средњег стручног образовања у делу опште 
образовних предмета 

15 16 

3 
Обука за Личног пратиоца детета 

 
1 24 

4 
Превенција насиља и злостављања деце путем 
ИКТ (К4 П5)  

1  

5 
Ка савременој настави српског језика и 
књижевности II“ 

2 12 

6 Ефективно подучавање 2 8 

7 
Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у 
настави српског језика и књижевности у основним 
и средњим школама 

3 16 

8 Поглед из 21-ог века на Иву Андрића 3 2 
9 Е-твининг за почетнике први кораци 1 8 
10 Унапређење наставе математике у средњој школи 1 1 
11 Интернет као средство савремене наставе и учења 1 8 
12 Програм позитивног понашања у школи 1 8 

13 
Интердисциплинарна амбијентлна настава-
Завичајна школа наслеђа 

1 8 

 

Извештај о екскурзијама ученика 

У школској 2017/2018. години нису реализоване екскурзије због малог броја пријављених 
ученика. 

В. Д. Директора 

____________________________ 

Жељко Поштић, професор 
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