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УВОД 

 
 
 

„Напослетку, све препреке и страхови нису били ништа друго до снага 
за оне који желе да се боре.” 

 
 

 
Речи наше колегинице суптилно осликавају све изазове који су, током школске 

2021/2022. године, били постављени пред запосленима наше школе и начине на које су им 

приступили.  

 

Припреме за почетак школске 2021/2022. године почеле су крајем претходне године, а 

интензивиране су у августу 2021. године, након добијеног Стручног упутства за 

организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину, донетог 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Школску годину смо започели и све до 20. септембра реализовали по првом моделу 

организације образовно-васпитног рада који подразумева да су сви ученици на непосредној 

настави у школи. Настава у школи се одвијала у три смене, а часови су трајали по 45 минута. 

Практична настава (часови вежби и блок настава) се уместо у наставним базама – 

здравственим установама, козметичким салонима и вртићима, због неповољне 

епидемиолошке ситуације, одвијала у школи. За разлику од претходне школске године, 

настава у преподневној смени почињала је у 7 часова, а у поподневној у 13 часова и 15 

минута.  

 

Недуго затим, односно од 20. септембра до 22. новембра, у складу са препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, настава се одвијала 

по другом моделу, односно комбинованом моделу. Комбиновани модел наставе подразумевао 

је поделу одељења на две групе и смењивање група-док је прва група била на непосредној 

настави у школи, за то време друга група је пратила наставу путем платформе за учење 

Google Classroom. Оно што је уочено на крају првог класификационог периода јесте да је 

успех ученика за нијансу бољи од претходне године у овом периоду када су се групе ученика 

смењивале на недељном нивоу. Резултати су ишли у прилог томе да се применом овог модела 
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постиже неки континуитет у учењу. Ипак, остало је приметно да је неопходно веће залагање 

ученика за савладавање, на адекватном нивоу, наставним планом и програмом предвиђених 

садржаја. Наставници су материјале за учење припремали у електронској форми и 

постављали их на платформу за учење Google Classroom. Приступ материјалима за учење су 

имали сви ученици, без обзира на то да ли су тог дана на непосредној настави, или наставу 

прате на даљину. На тај начин је пружена могућност за квалитетан континуиран рад ученика, 

односно материјалима су могли да приступе у било ком тренутку, а детаљнија појашњења су, 

према потреби, добијали од наставника на непосредној настави. Свакодневни приступ 

материјалима за учење (материјалима наставника) имали су директор школе, помоћник 

директора и стручни сарадници – психолог и педагог, те су на тај начин пратили одвијање 

наставе и пружали адекватну подршку наставницима у организацији исте. Педагог школе је 

имала увид у оперативне планове наставника за сваки предмет и одељење, те је и на тај начин 

праћено одвијање наставе и пружана адекватна подршка наставницима у организацији исте. 

Осим наведеног, континуирано је вршен увид у електронски дневник, одвијала се двосмерна 

комуникација са одељењским старешинама, наставницима, ученицима и родитељима 

ученика, а све у циљу праћења и побољшања оперативног плана активности. Такође, биле су 

организоване и посете часова којима су присуствовали директор школе, помоћник директора, 

координатор практичне наставе и стручни сарадници – психолог и педагог. Ученицима је 

континуирано пружана психосоцијална подршка путем саветовања са стручним сарадницима. 

Поред подршке психолога и педагога, ученици су имали подршку одељењских старешина и 

наставника који су били у свакодневној комуникацији са њима и њиховим родитељима. 

 

Од 22. новембра па све до краја другог полугодишта школске 2021/2022. године,  

настава и учење у школи остваривали су се кроз непосредан рад, односно по првом моделу 

организације образовно-васпитног рада. 

 

У школској 2021/22. години 858 ученикa је распоређенo у 31 одељење, од којих је 28 

одељења образовног профила IV степена (медицинска сестра-техничар, медицинска сестра-

васпитач, козметички техничар) и три одељења образовног профила III степена (здравствени 

неговатељ). Школа је верификована и за школовање образовних профила: болничар, 

медицинска сестр-/техничар за реанимацију и интензивну негу, медицинска сестра за 

трансфузију крви, медицинска сестра-техничар инструментар/ка. 

Први разред похађао је 231 ученик у оквиру 8 одељења и то: 4 одељења образовног 
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профила медицинска сестра-техничар, 1 одељење образовног профила медицинска сестра-

васпитач, 2 одељења образовног профила козметички техничар и 1 одељење образовног 

профила здравствени неговатељ.  

Други разред похађало је 211 ученика у оквиру 8 одељења и то: 4 одељења 

образовног профила медицинска сестра-техничар, 1 одељење образовног профила 

медицинска сестра-васпитач, 2 одељења образовног профила козметички техничар и 1 

одељење образовног профила здравствени неговатељ.  

Трећи разред похађало је 218 ученика у оквиру 8 одељења и то: 4 одељења 

образовног профила медицинска сестра-техничар, 1 одељење образовног профила 

медицинска сестра-васпитач, 2 одељења образовног профила козметички техничар и 1 

одељење образовног профила здравствени неговатељ.  

Четврти разред похађало је 198 ученика у оквиру 7 одељења и то: 4 одељења 

образовног профила медицинска сестра–техничар, 1 одељење образовног профила 

медицинска сестра-васпитач и 2 одељења образовног профила козметички техничар. 

Средња оцена у школској 2021/2022. години износила је 3,82, исто као и претходне 

године. Интересовање кандидата за редовно и ванредно похађање школе и ове године било је 

веома изражено. Од укупно 846 ученика колико је похађало школу током другог полугодишта 

школске 2020/21. године, њих 813 је са позитивним успехом завршило разред. Сви ученици 

завршних разреда, односно 220 ученика, стекло је диплому одговарајућег занимања. Током 

године континуирано је похваљиван изузетан рад и залагање најуспешнијих ученика. 

Наставничко веће је похвалило, за одличан успех и примерно владање, 16 ученика првог 

разреда, 39 ученика другог разреда, 65 ученика трећег разреда и 101 ученика четвртог 

разреда. Наградило је ученике који су остварили одличан успех (5,00) и то две ученице првог 

разреда, три ученице другог разреда и четири ученика трећег разреда.  Уједно су награђене и 

три ученице за постигнуте успехе на Републичком такмичењу из здравствене неге-освојено 

прво место. За ученика генерације, након бодовања према критеријумима из члана 4. и 5.  

Правилника о избору ученика генерације у Медицинској школи „Надежда Петровић“ у 

Земуну, проглашена је Симонида Ђокић ученица IV/2. 

 

Школа располаже са стручно оспособљеним кадром. Током ове школске године у 

раду школе је учествовало 119 запослених, међу којима директор, помоћник директора, 

координатор практичне наставе, психолог, педагог, библиотекар, 97 наставника, 4 

административно-финансијска радника и 11 запослених на одржавању хигијене и 
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обезбеђивању школског простора. Овај велики колектив карактерише висок степен 

сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, што ствара пријатну радну климу. 

Отвореност за нова сазнања, континуирано стручно усавршавање наставника, примена 

унапређених знања и компетенција у васпитно-образовном процесу, унутрашње и спољашње 

праћење, размена знања, вештина и техника извођења наставе, само су неки од фактора који 

су допринели да ученици и наставници све више унапређују своја знања и вештине, на 

личном и професионалном плану. У Школи се подстиче и прати поштовање Кодекса 

понашања којим су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 

дискриминишу или издвајају лица, превенирано је и забрањено физичко, психичко и 

социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање 

личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.  

 

 

Школско руководство, стручне службе, 9 стручних већа, 12 школских 

тимова/стручних актива, међу којима су Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за каријерно 

вођење и саветовање, Тим за школски маркетинг, Тим за праћење остваривања и вредновање 

Годишњег плана рада, Тим за самовредновање и вредновање рада школе, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој школе, Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво, Тим за професионални развој, Стручни актив за развојно планирање, 

Стручни актив за развој школског програма, као и Тим Пројекта „Школа за свако дете“, 

значајно су допринели унапређивању квалитета рада школе, стварању још сигурније и 

подстицајније средине за учење и напредовање ученика, јачању позитивних утицаја на развој 

ученика, индивидуализацији наставног процеса, ефикаснијем суочавању са непредвидивим 

ситуацијама у школи и окружењу. Расположива средства су распоређена и за реновирање, а 

ученици су умногоме допринели уређењу школског простора, својим ликовним и 

едукативним радовима. Школски амбијент је и ове школске године прилагођаван потребама 

ученика и запослених. У јануару месецу школа је ангажовала стручно лице за израду 

предмера и предрачуна радова на текућем одржавању крова и уз потребну документацију  

поднела захтев Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту ради доделе средстава. 

Како су средства одобрена у износу од 8.989.404,00 динара, априла  месеца је расписана јавна 

набавка – отворени поступак, за извођење радова. Комплетан кров је реновиран јуна и јула 

месеца. У априлу месецу спроведен је поступак за набавку намештаја за библиотеку. 
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Вредност набавке је била 1.194.430,00 динара, а средства су обезбеђена од Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту. У децембру месецу 2021.године и фебруару 2022. године 

извршена је набавка и замена врата на учионицама,  кабинетима, фискултурној сали и 

споредном улазу школе. У августу месецу спроведена је јавна набавка у отвореном поступку 

за извођење екскурзија ученика трећег и четвртог разреда. Средства прикупљена од родитеља 

коришћена су на основу предлога Савета родитеља за физичко-техничко обезбеђење, 

осигурање ученика, набавку књига за библиотеку, набавку потрошног материјала и сличне 

неопходне трошкове који су директно изведени из потреба ученика у школи. У току године 

извршено је кречење три учионице и канцеларије педагошко-психолошке службе и у истој je 

замењен под. 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је 10 седница Наставничког већа, 5 

редовних седница Одељењских већа (а по потреби је организовано и више у појединим 

одељењима), 6 седница Савета родитеља, 6 седница Школског одбора и 6 састанака 

Педагошког колегијума. Посебна седница Наставничког већа, којој су присуствовали сви 

запослени Школе, одржана је 23.06.2022. године ради тајног изјашњавања свих запослених, 

давања мишљења Наставничког већа о кандидатима за избор директора Школе. Позитивно 

мишљење за кандидата мр Биљану Јовановић-Главоњић заокруживањем формулације „ДА“ 

дало је 98 запослених. 

 

Израђен је Извештај о раду за школску 2020/21. годину,  Годишњи план рада школе за 

школску 2021/22. годину, унети су подаци у Енергетски информациони систем града Београда, 

унети су подаци у Јединствени информацони систем просвете (ЈИСП), донете су одлуке о упису и 

уписани су ученици на преквалификацију и доквалификацију, организовано је полагање испита и 

матурског испита за ванредне ученике и ученике на преквалификацији и доквалификацији. Према 

упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије извршене 

су припреме за почетак нове школске године. У школи су постављена видна 

обавештења/постери о одржавању физичке дистанце, о обавезном ношењу заштитних маски, 

као и обавештења/постери у тоалетима школе о правилном прању руку.  Организовано је 

обавештавање Школске управе и Института за јавно здравље, на дневном и на недељном 

нивоу, о броју ученика код којих је потврђена инфекција вирусом Covid-19 и броју одељења и 

група која су прелазила на комбиновану или on-line наставу као. Први дан школске године 

започео је интонирањем државне химне „Боже правде“. 
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Током школске 2021/2022. године обележени су дани од значаја за живот и рад школе. 

Иако, ни ове године, већина планираних приредби и обележавања дана од значаја за рад 

школе нису реализоване због нестабилне епидемиолошке ситуације, у школи је одржано 

неколико скупова, а међу њима: приредба поводом Дана сестринства, додела пакетића 

малишанима запослених поводом Нове године, додела пакета школске опреме материјално 

угроженим ученицима у оквиру Школске лутрије и гостовање представе особа са сметњама у 

развоју Удружења „Живимо заједно“ за ученике и наставнике школе. Остали дани од значаја 

обележени су пригодно, веома живописним паноима са радовима ученика у аранжману 

ученика и наставника школе. Наставник ликовне културе Војислава Врцељ је заједно са 

ученицама I5 и I6 припремила пано поводом Дана школе (12. октобар) инспирисан животом, 

ликом и делом Надежде Петровић. Панои школе били су украшени многобројним ученичким 

радовима и за Дан козметичког смера (9. децембар), школску славу Свети Сава (27. јануар), 

Дан васпитача (21. март) и Дан сестринства (12. мај). 

  

Унапређењу процеса наставе и учења у школи допринело је како реализовање 

активности додатног и допунског рада са ученицима, тако и реализовање ваннаставних 

активности, које су за разлику од ранијих година спроведене у мањем обиму због неповољне 

епидемиолошке ситуације у земљи.  На нивоу школе током школске 2022/2023. године 

реализованo је 3059 часова допунске наставе, 21 час додатне наставе, 1081 час припремне 

наставе и 1210 часова секције. Ученици су поменуте активности неретко сами иницирали, 

док су их организовали и реализовали уз подршку наставника.    

 

Током школске 2021/22. године стављен је акценат на развој дигиталних компетенција 

и примену савремених дигиталних технологија у настави. Електронски есДневник се, у 

школској 2021/22. години, користио као једини начин евиденције образовно-васпитног рада у 

школи. Руководство школе, наставници и стручни сарадници су учествовали у различитим 

интерним и екстерним стручним усавршавањима.  

 

Директор Школе и координатор практичне наставе изабране су за представнике органа 

Удружења медицинских школа Србије. Помоћник директора је учествовала у 

осавремењивању стандарда компетенција квалификације здравствени неговатељ, а узела је 

учешће и на међународним конференцијама „Умрежавањем ка квалитету 2 и 3“, које су 

одржане у Сарајеву и Требињу и том приликом је добила квалификацију менаџера у 
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образовању. Три наставнице школе су са својим презентацијама узеле учешће у Другом 

међународном конгресу здравствених професионалаца Србије. За остварене резултате у 

области образовања Градска општина Земун наградила је наставнице Елизабету Марковић и 

Марију Хофер за припрему ученика који су освојили прво и друго место на Републичком 

такмичењу из здравствене неге, као и наставника Ивана Ракића за припрему ученика који је 

остварио друго место на Републичком такмичењу из математике. Истим поводом награде су 

уручене и ученицама Јелени Нешић, Марији Чеперковић и Катарини Крстић. 

 

Након дуже паузе, ученици и наставници школе су остварили запажене успехе на 

спортским и другим такмичењима. На такмичењу у атлетици прво место су освојили у 7 

дисциплина и екипно девојчице, док су друго место освојили у 6 дисциплина и дечаци 

екипно. Учешће су узели и на такмичењу из стоног тениса, али без медаља. Женска екипа је 

на општинском такмичењу у кошарци освојила прво место, а на градском четврто. На 

општинском такмичењу у одбојци девојчице су освојиле друго, а дечаци треће место.  

Ученици су и ове године учествовали у регионалном такмичењу средњошколаца 

„Пословни изазов“.  

На општинском такмичењу из историје ученице су освојиле два друга и једно треће 

место, а на градском треће и седмо место и пласман на републичко такмичење. Ученике је 

спремала и на такмичење водила наставница историје Расема Гојић. 

 После више година, ученик наше школе освојио је запажено друго место на 

републичком такмичењу из математике. И на такмичењу из здравствене неге, ученици су 

освојили прво место екипно, а индивидуално једно прво и два друга места. На републичком 

такмичењу медицинских школа из прве помоћи, ученици су освојили четврто место у 

реалистичком приказу повреда, обољења и  стања и шесто место у првој помоћи, док су на 

општинском такмичењу из пружања прве помоћи наши ученици освојили прва три места.  

Ученици су својим талентима ове године узели учешће и у ликовном конкурсу „Крв 

живот значи“, као и у литерарном конкурсу Вукове задужбине у Нишу. 

 

Ове школске године успешно је завршена реализација пројекта „Школа за свако дете“, 

који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а са циљем 

подршке школама и ученицима мигрантима у процесу инклузије и интеграције. 
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Представнице школе узеле су учешће у радионицама Института за психологију, у 

оквиру међународног ЕРАСМУС пројекта „Illumine”, са циљем подстицаја иновација у раду 

наставника и наставном процесу. 

 

Ученици школе су ове године учествовали у ПИСА тестирању. 

 

Чланови секције Црвеног крста су организовали прикупљање намирница за 

сиромашне суграђане, као и акцију „Један пакетић – пуно љубави“, у оквиру које је 

направљено 20 пакетића за малишане из материјално угрожених породица. Ученици су 

организовали акцију прикупљања помоћи у гардероби и другим потрепштинама за 

Свратиште, акцију израде и продаје новогодишњих честитки, а од прихода су набавили и 

поклонили деци у Звечанској оно што је њима било потребно. Наставнице здравствене неге 

са ученицама смера медицинска сестра-васпитач организовале су акцију „Хуманост на делу 

за годину целу“ прикупљања помоћи за Анђелију Јарановић из фондације „Буди хуман“. 

Ученик школе и председник Ученичког парламента је организовао акцију добровољног 

давања крви, а том приликом је прикупљено 15 литара крви за оне којима је најпотребнија. 

Организована је и акција добровољног давалаштва крви у сарадњи са Заводом за 

трансфузијуу КБЦ Земун, на коју се одазвало 37 хуманих ученика школе. Акцијом 

обележавања Националног дана добровољних давалаца крви подстакнути су млади, ученици 

и наставници школе да се прикључе овом хуманом гесту. Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља обележен је у периоду од 21-26.02.2022. године. Часови одељењског 

старешине су, током целе недеље, били посвећени различитим активностима у вези са борбом 

против вршњачког насиља. Активности су обухватале израду ученичких паноа посвећених 

„Дану розе мајица“, који су били изложени у холу наше школе, израду презентација, као и 

упитника у вези вршњачког насиља, гледање едукативних филмова, те дискусију ученика и 

наставника на наведену тему. 

 

Ученици и наставници школе наставили су сјајну сарадњу и узели су учешће у 

бројним акцијама у организацији Црвени крст Земун, међу којима су акција „Безбедност деце 

у саобраћају“, обележавање Светског дана срца, промоција добровољног давалаштва крви 

„Минут до 12“, улична трка поводом ослобођења Града Београда, обележавање 

Међународног дана старих особа, манифестација „Трка за срећније детињство“, обележавање 

Светског дана здравља. 
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Ученици и наставници задужени за школски маркетинг узели су учешће на 

Вождовачком сајму образовања на ком су промовисали нашу школу, а школа је будућим 

средњошколцима престављена и на Земунском кеју и на Сајму средњих школа у 

организацији ГО Земун. 

 

Књижни фонд библиотеке у децембру 2021. године обогаћен је са 188 нових наслова. 

Библиотекар школе и чланови секције су током године учествовали у сређивању нових 

књига, обради, ажурирању и уређењу библиотеке, као и ревизији (отпису неупотребљивих) и 

кодирању нових књига. Након ревизије књижни фонд броји 9 053. књиге. 

 

У први разред у школској 2022/23. години, у првом уписном кругу, у Медицинску 

школу „Надежда Петровић“ је уписано 240 ученика. Најмањи потребан број поена за упис у 

одељење образовног профила медицинска сестра техничар износио је 79,90, одељење 

образовног профила козметички техничар 76,76, образовног профила медицинска сестра-

васпитач 79,84 и образовног профила здравствени неговатељ 68,80. 

 

На самом крају школске године извршене су неопходне припреме за почетак нове 

школске године, прилагођено актуелној епидемиолошкој ситуацији и препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рад је планиран и организован тако да 

се у највећој могућој мери очува здравље ученика и запослених, као и квалитет стручног 

образовања у школи.  

 

Све активности које су планиране и реализоване у току школске 2021/22. године биле 

су усмерене ка циљевима постављеним у развојном плану школе: правилном психичком, 

физичком и социјалном развоју ученика; њиховом образовању и васпитању, као и стварању 

климе поверења у школи као институцији која настоји да остане значајан фактор развоја 

ученика као појединца и члана заједнице. На који начин је то остварено описано је у наставку 

овог извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 
 
 

~ 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

 
1. Чланови Школског одбора упознати су са 
начином организације образовно-васпитног 
рада у Медицинској школи „Надежда 
Петровић“ у Земуну за школску 2021/2022. 
годину; 
2. Разматран је и усвојен Извештај о раду 
Медицинске школе „Надежда Петровић“ у 
Земуну, за школску 2020/2021. годину; 
3. Разматран је и усвојен Извештај о раду 
директора Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ у Земуну за школску 2020/2021. 
годину; 
4. Донет је Годишњи план рада Медицинске 
школе „Надежда Петровић“ у Земуну за 
школску 2021/2022 годину; 
5. Донета је Одлука о давању сагласности на 
Правилник о систематизацији радних места 
Медицинске школе „Надежда Петровић“ у 
Земуну за школску 2021/2022. годину; 
6. Донета је Одлука о висини ђачког динара за 
ученике првог разреда и намени коришћења; 

Извештавали су: 
 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 
 
 
Психолог Школе, 
Теодора Стевовић 
 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 
 
 
Психолог Школе, 
Теодора Стевовић 
 
 
Секретар Школе, Ружа 
Николић 
 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 
 

Децембар 

1. Усвојене су измене Финансијског плана 
Школе за 2022. годину; 
 

2. Донет је Финансијски план Медицинске 
школе „Надежда Петровић“ у Земуну за 
2022. годину; 

 

Извештавали су: 
Шеф рачуноводства Нада 
Матијевић, 
Секретар Школе, Ружа 
Николић 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 

Јануар 

1. Разматран је и усвојен извештај о успеху 
ученика за прво полугодиште 2021/2022 
године; 
2. Разматран је и усвојен Извештај Централне 

Због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације, седница је 
одржана електронским 
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пописне комисије о попису имовине и обавеза 
са стањем на дан 31.12.2021. године; 

путем. Извештаји су 
усвојени једногласно. 
 

Фебруар 

1.Разматран је и усвојен Извештај о пословању 
Медицинске школе „Надежда Петровић“ за 
2021. годину; 
2.Разматран је и усвојенИзвештај о раду 
директора Школе и раду Школе  у претходном 
периоду- за прво полугодиште школске 
2021/2022. године 

Због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације, седнице су 
одржане електронским 
путем. Извештаји су 
усвојени једногласно. 
 

Март 

1. Донете су изменеФинансијског плана 
Медицинске школе „Надежда Петровић“за 
2022. годину; 
 

Због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације, седнице су 
одржане електронским 
путем. Одлука о усвајању 
измена Финансијског 
плана донета је 
једногласно. 

Мај 

1. Донет је Статут Медицинске школе 
„Надежда Петровић“ у Земуну; 
2. Донета је Одлука о расписивању конкурса 
за избор директора Медицинске школе 
„Надежда Петровић“ у Земуну на период од 
четири године; 
3. Донето је решење о именовању Комисије за 
избор директора Медицинске школе  
„Надежда Петровић“. 

 
Секретар Школе, Ружа 
Николић 
 
 
 

Јун 

1.Размотрен је извештај Комисије за избор 
директора школе; 
2. Утврђена је Образложена листа кандидата 
који испуњавају услове за избор директора 
„Медицинске школе“; 
3. Донет је-утврђен Предлог за избор Биљане 
Јовановић-Главоњић за директора Школе, на 
мандатни период од четири године. 

 
 
Секретар Школе, Ружа 
Николић 

Јул 

1. Донете су измене Финансијског плана 
Медицинске школе „Надежда Петровић“за 
2022. годину; 
2. Донета је Одлука о отпису библиотечко-
информационе грађеи извора у Медицинској 
школи „Надежда Петровић“; 
3. Донет је Правилник о раду Медицинске 
школе „Надежда Петровић“ у Земуну; 
4. Донет је Правилник о оцењивању, 
организацији и спровођењу испита у 
Медицинској школи „Надежда Петровић“ у 
Земуну; 
5. Донет је Правилник о избору ученика 

Извештавали су: 
Шеф рачуноводства, 
Нада Матијевић 
Јана Јовановић, члан 
Комисије за отпис 
 
 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 
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генерације у Медицинској школи „Надежда 
Петровић“ у Земуну; 
6. Разматран је и усвојен извештај о успеху 
ученика на крају другог полугодишта   
школске 2021/2022. годину; 

7. Чланови Школског одбора упознати су са 
садржином записника о ванредном 
инспекцијском надзору бр: 611-00653/2022-11 
од 20.06.2022. године. 

 
 
Педагог Школе, Бранка 
Пераловић 
 
 
 
Директор Школе, Радица 
Стојановић 
 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
 

Рад директора Школе у школској 2021/2022. години се заснивао на Закону о  основама 
система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, као и 
Годишњем плану рада Школе и Плану рада директора школе за школску 2021/2022. годину, 
као и на Стручном упутству за организовање и остваривање наставе непосредним путем и 
путем учења на даљину за средње школе у школској 2021/2022. години, а које је августа 
месеца 2021. године донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја.     
 

Током школске 2021/2022. године рад директора школе био је усмерен на:  
 

 

 Планирање  и организовање остваривања програма образовања и васпитања и 

свих активности установе 

 

Припреме за почетак школске 2021/2022. године  почеле су крајем претходне школске 
године, али су се интензивирале у августу месецу 2021. године, након добијеног Стручног 
упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на 
даљину, а донетог од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У јуну и 
јулу месецу извршена је подела предмета наставницима, одређене одељењске старешине и 
заменици, а септембра су утврђене радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 

Наставни кадар и материјално технички услови су благовремено обезбеђени, а простор је 
на време припремљен за рад.  Распоред часова, распоред вежби, распоред вежби у блоку и 
распоред дежурства наставника је урађен и истакнут, тако да су наставници могли на време 
да се припреме за реализацију наставе и осталих планираних обавеза. Са здравственим 
установама, козметичким салонима и предшколским установама у којима су ученици уз 
надзор наставника обављали вежбе и практичну наставу школске 2021/22. године није 
обновљења  сарадња због епидемиолошке ситуације и због упутства Министарства да се 
практична настава одвија у просторијама школе, а не у наставним базама. Вежбе и практична 
настава које су требале да се одвијају у наставним базама одвијале су се у просторијама 
школе, с тим што се временска и просторна организација  мењала на недељном нивоу. 
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Током школске године директор школе је организовала и учествовала у  активностима  
школе које се тичу уписа ученика, организације полагања свих испита,  организовања акције 
добровољног давања крви, остваривања развојног плана установе, праћења уноса података у 
есДневник, уноса података у Јединствен информациони систем просвете.... Директор школе 
је посећивала часове непосредним путем, али и преко Гугл учионице и пратила редовно 
одвијање наставе; организовала замене за оправдано одсутне наставнике, како ученици не би 
губили часове и били без надзора наставника. 

У априлу месецу директор је учествовала у организацији полагања пробне државне 
матуре а које је спроводило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у периоду 
од 5. до 8. априла, а марта месеца учествовала у припреми и организацији ПИСА тестирања у 
коме су учествовали ученици наше школе. 

Током школске године директор школе је организовала и учествовала у  активностима  
школе које су садржане у извештају о раду школе. Током године, директор школе је редовно  
вршила увид у школску документацију и указивала на пропусте ради отклањања истих, како 
би се школска документација у потпуности водила у складу са позитивним прописима. 
        У августу месецу 2021. године директор је вршила организационе припреме за почетак 
нове школске године у условима који захтевају низ превентивних и заштитних мера у борби 
против вируса Covid-19.  
 
 

 Учешће у самовредновању и вредновању рада школе 

 

Као стални члан Тима за самовредновање и вредновање рада школе, директор школе је и 
ове године активно учествовала у раду овог Тима, процесу самовредновања и вредновања 
процени квалитета рада школе у одабраним областима вредновања. Имајући у виду све 
релевантне документе за рад Школе (Школски програм, Годишњи извештај о раду, Годишњи 
план рада школе, Развојни план школе, Европски развојни план и друге), активно учествујући 
у раду школских органа и континуирано пратећи препоруке законодавства, надлежног 
министарства и стручног надзора, усмеравала је чланове тима на повезивање свих битних 
елемената у заједничком раду на реализацији планом предвиђених активности, 
континуираном унапређивању квалитета рада Школе и остваривању прописаних стандарда за 
рад образовно-васпитних установа.  

У оквиру интерног вредновања и обезбеђивања квалитета рада Школе, директор је 
обезбедила приступ потребној документацији, релеватним информацијама и доказима о 
остварености стандарда у процесу самовредновања, учествовала у прикупљању доказа и 
анализи одабраних кључних области вредновања (Настава и учење и Етос), сагледавању 
снага и слабости у раду Школе, доношењу одлуке о самовредновању, обезбеђивању 
транспарентности и сврсисходности одлуке о самовредновању за школску 2021/22. годину и 
изради препорука за даље унапређивање квалитета рада Школе. Будући да је и ова школска 
година била посебно изазовна у погледу организације и реализације наставног процеса по 
свим моделима (непосредном, комбинованом и моделу рада на даљину), организације 
практичне наставе у школи без могућности сарадње са наставним базама, организације рада 
Школе у три смене, а све у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, директор 
школе је радила на осигурању квалитета рада Школе у измењеним и променљивим условима.  

У складу са својим ингеренцијама, омогућила је да се све активности у Школи, самим 
тим и активности самовредновања и вредновања рада и активности унапређења квалитета 
рада, несметано одвијају у облицима прилагођеним актуелним условима и препорукама 
надлежних институција. Као и сваке године, директор Школе је обезбедила имплементацију 
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резултата самовредновања и вредновања рада школе, као и искустава стечених и препорука 
датих током претходне школске године у планирању и реализацији рада школе у овој 
школској години. 
  

 Активности у вези са остваривањем Развојног плана школе 

 

Директор школе je и током школске 2021/22. године континуирано пратила и подстицала 
процес остваривања циљева постављених у Развојном плану школе за период од 2019. до 
2024. године. Обезбеђујући потребне услове, иницирајући реализацију и очување динамике 
Акционим планом дефинисаних активности, ажурирање и прилагођавање истих актуелној 
ситуацији, као и остварење планом постављених циљева у развоју Школе, те узевши активно 
учешће у раду на унапређивању наставе, међупредметних компетенција, мотивације ученика 
и наставника, директор Школе се трудила да доприносе развоју у свим сегментима школског 
живота, а тиме и континуираном унапређивању квалитета рада у школи.  

У току године директора школе је иницирала и реализовала низ активности са циљем 
очувања сарадње са наставним базама, као и даљег умрежавања Школе и развоја сарадње са 
социјалним партнерима и локалном заједницом, у оквиру којих је одржавање комуникације и 
сарадње са институцијама локалне заједнице, образовним институцијама, родитељима 
ученика, као и осмишљавање ефикасних модалитета њиховог активног учешћа у животу и 
раду школе у измењеним условима рада.  

Кроз флексибилну, увремењену и адекватну подршку у реализацији рада по измењеним 
моделима, директор школе је радила на развоју и прилагођавању наставе, развоју мотивације 
наставника и ученика и развоју међупредметних компетенција ученика, развоју дигиталне 
компетенције и вештина комуникације, развоју компетенција за сарадњу и решавање 
проблема, те додатном развоју одговорног односа свих учесника у школском животу према 
здрављу и окружењу. 

Све активности директора у вези са самовредновањем и вредновањем рада школе и 
остваривањем Развојног плана школе, биле су усмерене на давање доприносу рада Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој Школе.  

Директор је узела активно учешће у раду овог Тима, и то на изради и ажурирању архиве 
обавезне документације за рад школе, процени усклађености просторног распореда, 
распореда часова, распореда практичне наставе, планираног распореда писмених провера 
знања ученика, процени квалитета и конзистентности распореда одржавања часова допунске 
и додатне наставе, изборне наставе и слободних активности у Школи, као и функционалности 
распореда и опремљености школских просторија у новој организацији рада по измењеним 
моделима. 
 
    
 

 Учешће у раду Тима за реализацију пројекта „Школа за свако дете“ 

 

Као лице одговорно за реализацију пројекта „Школа за свако дете“, директор Школе је и 
током школске 2021/22. године активно учествовала у раду овог Тима, обезбеђујући услове за 
реализацију пројектних активности и узевши активно учешће у њиховој организацији и 
реализацији, пратећи израду пројектне документације, финансијско вођење и администрацију 
пројекта, вођење архиве и редовно извештавање донатора о реализацији пројекта. 
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Пројекат „Школа за свако дете“ био је део програма „Подршка ЕУ систему управљања 
миграцијама у Србији“ - Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за 
реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, у чију 
реализацију је укључено Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а које је, 
кроз доделу малих грантова образовним установама, подстакло унапређивање капацитета 
образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици 
Србији. Достављањем завршног извештаја о реализацији, пројекат је успешно закључен у 
јануару 2022. године. 
 

 

 Коришћење средстава утврђених финансијским планом школе 

 

Директор школе је учествовала у изради предлога финансијског плана, који је усвојен од 
стране Школског одбора на седници одржаној дана 23. децембра  2021. године.  
Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја финансира зараде запослених, а локална самоуправа 
материјалне трошкове. 

Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја зараде су стизале уредно и 
исплаћиване су у два дела. 

Градска управа града Београда - Секретаријат за образовање и дечју заштиту, редовно 
је измиривала своје обавезе у вези материјалних трошкова, који су наменски трошени, а у 
складу са финансијским планом школе. 

У јануару  месецу школа је ангажовала стручно лице за израду предмера и предрачуна 
радова на текућем одржавању крова и уз потребну документацију  поднела захтев Градском 
секретаријату за образовање и дечју заштиту ради доделе средстава. Како су средства 
одобрена у износу од 8.989.404,00 динара, априла  месеца је расписана јавна набавка – 
отворени поступак, за извођење радова. Комплетан кров је реновиран јуна и јула месеца. 

У априлу месецу спроведен је поступак набавке на коју се  не примењује закон за 
набавку намештаја за библиотеку. Вредност набавке је била 1.194.430,00 динара, а средства 
су обезбеђена од Секретаријата за образовање и дечју заштиту.  

У децембру месецу 2021.године и фебруару 2022. године извршена је набавка и замена 
врата на учионицама,  кабинетима, фискултурној сали и споредном улазу школе. 
Средства која су обезбеђена од школовања ванредних ученика и ученика на 
преквалификацији и доквалификацији коришћена су делом за побољшање услова рада, а 
делом за исплату запосленима по основу ангажовања за рад са ванредним ученицима. 

У мају месецу спроведена је јавна набавка мале вредности набавка добара- електричне 
енергије.  

У августу месецу спроведена је јавна набавка у отвореном поступку за извођење 
екскурзија ученика трећег и четвртог разреда.  

Средства прикупљена од родитеља коришћена су на основу предлога Савета родитеља 
за физичко-техничко обезбеђење, осигурање ученика, набавку књига за библиотеку, набавку 
потрошног материјала и сличне неопходне трошкове који су директно изведени из потреба 
ученика у школи.  

У току године извршено је кречење три учионице и канцеларије педагошко-
психолошке службе и у истој канцеларији замењен под. 

Свакодневном сарадњом са шефом рачуноводства, директор школе је пратила ток 
финансијских средстава уз рационално коришћење, имала увид у материјално-техничко и 
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финансијско пословање школе, организовала и учествовала у раду при изради финансијског 
плана и плана набавки, организовала спровођење поступка јавних набавки и набавки на које 
се закон не примењује, организовала редовно извештавање о реализованим јавним набавкама  
уношењем података у апликациони софтвер.  
                                   

 Сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима 

 

Директор школе је редовно пратила и следила упутства Министарства просвете и науке и 
технолошког развоја, Школске управе града Београда и Градске управе- секретаријата  за 
образовање и дечију заштиту града Београда. 

Сарадња директора са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школском 
управом града Београда, Секретаријатом за образовање, Градском општином Земун, Црвеним 
крстом Земун, Удружењем медицинских школа, другим школама, здравственим установама и  
другим институцијама и установама, огледала се и кроз: 

Организовање извештавања Института за јавно здравље и Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја  о епидемиолошкој ситуацији и броју новозаражених ученика и 
запослених у школи ради добијања препорука за поступање; 

Присуствовање састанку Удружења медицинских школа Републике Србије (16-17. 
септембар 2021. године, Крагујевац); 

Присуствовање састанку у Градској општини Земун коме су присуствовали : председник 
општине, директор Земунске болнице, представници  Академије струковних студија- одсек 
Висока здравствена школа из Земуна и представници Дома здравља Земун, а у вези 
унапређивања сарадње;  

Присуствовање Међународној конференцији ,,Умрежавањем ка квалитету 2’’ (од 30. 
новембра до 2. децембра, Сарајево); 

Присуствовање свечаном пријему код Његове светости Патријарха Порфирија за 
директоре основних и средњих школа у крипти храма Светог Саве (14. децембра); 

Присуствовање састанку са представницима Војномедицинске академије у саставу: 
главна сестра ВМА, начелник кадровске службе и представник одељења за квалитет и 
континуирану медицинску едукацију, а у вези унапређивања сарадње (03. марта, у нашој 
школи); 

Учешће у раду Председништва Удружења медицинских школа Републике Србије (12. 
децембра 2021.године и 04. марта 2022.године, у нашој школи); 

Присуствовање новогодишњем пријему у организацији Градске општине Земун (27. 
децембрa); 

Учествовање на Међународној конференцији под називом ,,Умрежавањем ка 
квалитету 3’’ и добила  међународну квалификацију, шифра квалификације М-6/9 у 
организацији Association for Development of Knowledge Slovenia (16-19. мартa, Требиње); 
Учешће у раду Удружења медицинских школа Републике Србије (21-22. мартa, Врњачка 
бања); 

Присуство свечаним отварању XIV Републичком такмичењу из математике ученика 
медицинских школа Републике Србије, а чији је домаћин била Медицинска школа из Вршца 
(08. априла, Вршац); 

Учествовање на XIII међународном симпозијуму за директоре основних и средњих 
школа под називом ,,Ауторитет и практични аспекти управљања савременом школом’’ у 
организацији Клет- друштва за развој образовања (11-13. април, Златибор); 
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Присуство састанку са представницима Скупштине града Београда – секретаријата за 
образовање, а у вези замене крова на школи (06. април); 

Присуствовање конференцији у организацији Друштва директора Републике Србије 
(27.и 28. април, Крагујевац );  

Присуствовање свечаном отварању Републичког такмичења из прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда и стања чији је домаћин била Медицинска школа из Панчева 
(06. маја, Делиблатска пешчара);     

Присуствовање Републичком такмичењу из анатомије и физиологије чији је домаћин 
била Медицинска школа ,,Др Изабел Емсли Хатон’’ из Врања (13-14. мај, Врање); 

Присуствање Међународној конференцији под називом ,,Квалитетно управљање 
установама образовања и васпитања’’ (19-22. маја, Изола-Словенија); 

Присуствовање састанку са помоћником директора и главном сестром Клиничког 
центра, а у вези унапређивања сарадње (24. јуна, Клинички центар Београд); 

Присуствовање састанку са директорком и главном сестром Института за онкологију, а у 
вези унапређивања сарадње (14. јула, у нашој школи). 
 

 Пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког 

образовања и предузетничких активности ученика 

 

Континуирано пратећи актуелне прописе, захтеве система образовања и васпитања, 
стратегију развоја средњег стручног образовања, као и потребе ученика, локалне заједнице и 
тржишта рада, директор школе је активно учествовала у унапређивању људских и 
материјалних ресурса за адекватну реализацију наставних садржаја у овој области, као и 
унапређивању компетенција наставника за развој међупредметних компетенција код ученика.  

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи у току 2021/22. године, без обзира на 
припремљеност ученика да прикажу своје предузетничке идеје и способности,  нису имали 
могућности, јер није организовано такмичење средњошколаца под називом Пословни изазов, 
а на коме су претходних година ученици постизали запажене резултате.  
 

 Организација и вршење педагошко-инсруктивног увида и праћења образовно-

васпитног рада 

 

Директор школе је током године обављала разговоре, посећивала часове, упућивала у рад 
наставнике, сарађивала са помоћником директора, координатором практичне наставе и 
педагошко-психолошком службом  ради подизања квалитета наставе. С циљем непосредног 
увида у рад наставника посетила је часове редовне наставе, и то: српски језик и књижевност 
(Јована Кузмановић, Бојана Марчетић), физичко васпитање (Бранко Трифуновић, Мирко 
Матијевић), козметологија (Марија Јаковљевић, Татјана Милојевић), здравствена нега 
(Марија Михајловић, Тамара Крстић, Милица Грковић). Пратила је планирање и припремање 
наставе, ефикасност организације, радну дисциплину и међусобну сарадњу ученика и 
наставника, стил наставника (креативност наставника, примену различитих облика рада 
прилагођених потребама ученика, начин подстицања и мотивисања ученика, способност 
оспособљавања ученика за сараднички рад и рад у малим групама), однос наставника с 
ученицима (како наставник одговара на индивидуалне потребе ученика, сагледавала 
комуникацију на релацији ученик-наставник, како ученици реагују на сугестије наставника, 
његова упутства и захтеве...), ниво и квалитет ученичког знања (анализом усмених и 
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писмених радова, посматрањем тимског рада у којем постоје повратне информације и 
међусобна подела знања...) и трајање усвојеног знања. Инструирала је наставнике у одабиру 
облика, метода рада, поступака и приступа у наставном и радном процесу. За време 
одржавања наставе на даљину континуирано је пружала подршку наставницима, имала увид 
у наставне материјале који су постављани на Платформи за учење и пратила одвијање онлајн 
наставе. 
 

 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 

 
Током године, директор је пратила стручно усавршавање наставника, упућивала на 

семинаре и на Наставничком већу подстицала наставнике, који су похађали семинаре, да 
поднесу извештаје са семинара. У школској 2021/2022. години, због епидемиолошке 
ситуације у држави, у мањој мери редуковано је планирано стручно усавршавање 
непосредним путем, али су наставници упућивани на онлајн семинаре и вебинаре, што се 
може видети у извештају о стручном усавршавању наставника који се налази у оквиру 
извештаја о раду школе. 

У школској 2021/2022. години није било наставника који су поднели захтев за стицање 
звања. 
 

 Предузимање мера у случајевима повреде забрана дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, страначког организовања и деловања 

 

Током године, директор школе је сарађивала са Тимом за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања, као и са ученицима и родитељима ученика. Потребе за 
предузимање мера из надлежности директора није било. 

Страначког организовања у школи није било, тако да директор није поступала по овој 
забрани.  
 

 Предузимање мера ради извршења налога просветних инспектора и других 

инспекцијских органа 

  У школској 2021/22. години било је два ванредна инспекцијска  надзора од стране 
просветних инспектора и то 04. јула и 31. августа. Предмет надзора од 04. јула био је: 
организација и спровођење матурског испита у јунском испитном року за групу предмета- 
тест стручно-теоријских знања. Записник је примљен у школи 11. јула 2022.године и заведен 
под бројем 01-1044. Наложених мера није било, тако да није било ни поступања по истим. 
Предмет инспекцијског надзора од 31. августа био је провера навода из представки родитеља 
ученика, а у вези са процедуром поправног испита из математике за ученике трећег разреда. 
Инспекцијски надзор од стране санитарног инспектора обављен је 25.марта 2022.године. 
Констатовано је да је на основу попуњене контролне листе процењен ризик незнатан. Како је 
школи наложено да санира оштећену фасаду, директор школе је предузела радње за израду 
пројекта од стране овлашћеног лица и поднела захтев Градском секретаријату за 
обезбеђивање финансијских средстава ради санације.    
       Редован комунални инспекцијски надзор извршен је 17. августа 2022. године и није било 
наложених мера.   

Директор школе је омогућила инспекторима увид у захтеване списе, припремала 
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потребну документацију, присуствовала инспекцијским надзорима и давала потребна 
обавештења, као и писане изјаве.  

Са садржином записника о инспекцијским надзорима, директор школе је редовно, у 
примереном року, упознавала Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор.  

 
 

 Обавештавање запослених, ученика, родитеља, стручних органа и органа 

управљања 

 

Директор школе се током школске године старала о благовременом  обавештавању 
запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и орган управљања о 
питањима од интереса за рад школе и ових органа.  

Обавештавања су вршена на седницама Школског одбора (8 седница), седницама  
Наставничког већа (10 седница), седницама Педагошког колегијума (6 седница), састанцима 
Савета родитеља (6 састанака), састанцима стручних тимова и стручних већа, састанцима 
Ученичког парламента, родитељским састанцима, истицањем обавештења на огласним 
таблама у зборници и холовима школе, путем сајта школе, обавештавањем путем електронске 
поште, достављањем путем поште, путем вајбер групе, као и усменим путем. 
Свим наставницима и стручним сарадницима у септембру месецу уручена су решења о 
структури 40-часовне радне недеље. Свим запосленима у септембру месецу су уручена 
решења о зарадама, а у јуну месецу решења о коришћењу годишњег одмора. 
 
 
 

 Рад у стручним органима школе 
 

Током школске године директор школе је припремала, сазивала и руководила седницама 
Наставничког већа. Укупно је одржано 13 седница на којима су разматрани извештаји о 
успеху ученика, давани предлози за побољшање квалитета рада и подизања нивоа знања 
ученика и разматрана сва питања из надлежности Наставничког већа. 

Одељењска већа су одржавана након класификационих периода и на крају школске 
године у свим одељењима.  У појединим одељењима, у складу са указаном потребом 
реализована су и ванредна одељењска већа. 

Директор школе је редовно пратила извршење Годишњег плана рада и Развојног плана 
школе, организовала састанке и упућивала у рад стручне органе и наставнике који су 
задужени за реализацију истих. Сагледавање реализованих активности је праћено и на 
састанцима Педагошког колегијума, којимa је директор школе присуствовала и активно 
учествовала у раду. Координирала  је и активно учествовала у свим сегментима рада 
стручних органа са циљем унапређивања квалитета рада школе. 
 

 Одлучивање о правима, обавезама и одговорности ученика и запослених 

 

Директор школе је подстицала и пратила поштовање одредби Правилника о правима, 
обавезама и одговорностима ученика и запослених и њихово остваривање с циљем да се 
омогући несметано остваривање ученичких права и испуњавање обавеза у остваривању права 
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на стицање образовања, као и остваривање права запослених. 
Подстицала је и пратила поштовање Кодекса понашања којим су у Школи забрањене 

активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, 
превенирано је и забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и 
занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална 
злоупотреба ученика или запослених.  

Све активности које су предузете у оквиру одељењске заједнице, стручним радом 
одељењског старешине, педагога, психолога и посебних тимова допринеле су томе да у току 
школске године није имало тежих повреда обавеза. 

Директор школе је у току године решавала питања по приговору ученика, родитеља или 
старатеља ученика, као и одговарала на молбе ученика, родитеља или старатеља ученика.  
Запосленима су благовремено уручена решења о четрдесеточасовној радној недељи, 
утврђивању зарада, као и решења о коришћењу годишњег одмора. 
 
 

• Унос података и одржавање ажурности базе података у оквиру јединственог система 

просвете 

 

Директор школе се старала о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности 
базе података о школи у оквиру Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). За 
унос података задужени су били: директор школе, помоћник директора, секретар школе и 
шеф рачуноводства. 

 
 

 Сарадња са родитељима и старатељима ученика и ученицима 

 

Са циљем бољих постигнућа ученика у успеху и владању директор школе је обављала 
разговоре са ученицима и њиховим родитељима. Присуствовала је и часовима одељењског 
старешине и родитељским састанцима. Сарађивала је и са представницима Ученичког 
парламента.   

Подстицала је и неговала партнерски однос са родитељима, односно старатељима 
ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Сарадња са породицом обухватала је детаљно информисање и саветовање родитеља (на 
седницама Савета родитеља и Школског одбора, индивидуалним контактом), консултовање у 
доношењу одлука у вези са безбедносним, наставним, ваннаставним, организационим и 
финансијским питањима и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја. 
 

 Остали послови 

 

- Доношење акта о организацији и систематизацији радних места; 
- Руковођење уписом ученика; 
- Праћење уноса података у ЕсДневник; 
- Организовање обуке новопримљених наставника за коришћење ЕсДневника; 
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- Организовaње и праћење спровођења епидемиолошких мера у циљу спречавања 
ширења епидемије вирусом Covid19; 

- Организовање израде распореда коришћења простора у школи за одржавање 
практичне наставе; 

- Праћење епидемиолошке ситуације на дневном нивоу, организовање евидентирања 
ученика и запослених који су позитивни на вирус Covid-19 и извештавања Института 
за јавно здравље о епидемиолошкој ситуацији, ради добијања препорука за поступање; 

- Организовање обавештавања Школске управе, на недељном нивоу, о броју ученика и 
запослених код којих је потврђена инфекција вирусом Covid-19 и броју одељења и 
група која су прелазила на комбиновану или on-line наставу;   

- Организовање ажурирања сајта школе;    
- Организовање подношења Годишњег извештаја Поверенику за информације од јавног 

значаја ; 
- Праћење реализације пројекта под називом „Школа за свако дете”, у оквиру пројекта 

„Подршка ЕУ систему управљања миграцијама у Србији – побољшање капацитета за 
прихват, унапређење услуге заштите и приступа образовања”, а који реализују 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Међународна организација за 
миграције; 

- Учешће у организацији акције добровољног давања крви; 
- Рад на спровођењу поступака јавних набавки и извештавању уносом података у 

апликациони софтвер; 
-  учешће у раду Удружења медицинских школа Републике Србије, у коме је члан и 

члан Председништва Удружења, као и Актива директора медицинских школа Србије, 
чији  је председник.   

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 
Редни 
број 

ОБЛАСТ   РАДА 

1. Планирање и програмирање рада школе 
2. Организациони послови 
3. Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима 
4. Сарадња са ученицима и родитељима 

5. 
Праћење и надзор извршавања Годишњег плана рада, Развојног плана школе и 
самовредновања 

6. 
Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, представницима локалне заједнице, социјалним партнерима и 
представницима других институција од значаја за рад школе 

7. Учешће у раду стручних органа и Тимова 

8. 
Праћење и надзор над вођењем електронске евиденције образовно-васпитног рада 
кроз систем есДневник 

9. 
Праћење и надзор над радом наставника у условима неповољне епидемиолошке 
ситуације-  праћење реализације on-line наставе 

10. Стручно усавршавање 
11. Остали послови 
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 Реализација:  

Редни 
број 

Време 
реализације 

Садржај 

Сарадници у 
реализацији и 

коментар 
(одступање од 

плана) 

1. 

Септембар 
 

(1-15.09.2021.) 

Учествовала у изради Извештаја о раду 
школе за школску 2020/2021. годину 
 

Директор, педагог, 
психолог, 
руководиоци 
стручних већа, 
руководиоци 
тимова, 
руководиоци 
секција 

Септембар 
(1-15.09.202.) 

Учествовала у изради Годишњег плана 
рада школе за школску 2021/2022. годину 
 

Директор, педагог, 
психолог, 
руководиоци 
стручних већа, 
руководиоци 
тимова, 
руководиоци 
секција 

Септембар 
(1.09.2021.) 

Учествовала у изради распореда звоњења 
на почетку рада у школској 2021/2022. 
години у условима неповољне 
епидемиолошке ситуације у циљу 
спречавања ширења епидемије COVID-19 

Директор, 
координатор 
практичне 
наставе,педагог и 
психолог школе 

2. 

Током године 

Правила, недељни распоред вежби и 
блокова, који су се у циљу спречавања 
ширења пандемије COVID-19 
реализоване у школи 

Координатор 
практичне наставе 

Током године Ажурирала сајт школе 

Директор, стручни 
сарадник у 
информатици 
наставници, 
запослени 

Током године 
Уносила податке у Јединствени 
информациони систем просвете (ЈИСП) 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
секретар, шеф 
рачуноводства 

Током године 
Уносила податке у Енергетски 
информациони систем града Београда 

Шеф 
рачуноводства, 
благајник 
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Током године 

Попуњавала заједничку  апликацију 
Секретаријата за образовање и дечију 
заштиту и ЈКП „Инфостан  „Београдска 
лична карта школе“ 

Шеф 
рачуноводстава 
секретар, благајник 

 Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Учествовала у организацији почетка нове 
школске године у складу са упутствима 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Кризног штаба у 
циљу спречавања ширења пандемије 
COVID-19 

Директор, 
Педагошки 
колегијум, 
одељењске 
старешине 

Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Учествовала у изради 40-о часовне радне 
недеље 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
секретар 

Септембар 
(1.09.2021.) 

Израда распореда дежурства наставника 
у школи 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
психолог, педагог 

Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Израда распореда допунске и додатне 
наставе и распореда секција 

Предметни 
наставници 

Током године 

Организовала спровођење свих 
прописаних епидемиолошких мера у 
циљу спречавања ширења епидемије 
COVID-19  

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
секретар 

Током године 
Пратила одвијање наставе по утврђеном 
распореду часова 
 

Директор, педагог, 
руководиоци 
стручних већа, 
дежурни 
наставници 

Током године 

Праћење реализације on-line наставе за 
одељења која су због лоше 
епидемиолошке ситуације прелазила на 
други и трећи модел реализације наставе  

Директор, педагог, 
руководиоци 
стручних већа 

Током године 
Организовала замену за одсутне 
наставнике 

Главни дежурни 
наставници, 
психолог и 
педагог школе 

Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Штампала матичне књиге за ученике 
првог разреда 
 

Самостално 

Током године 

Учествовала у раду Комисије, као 
председник за доношење одлука о упису 
ученика на преквалификацију и 
доквалификацију 

Комисија, референт 
за ученичка питања 
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Током године 
Радила на издавању решења ученицима  
за преквалификацију, доквалификацију и  
ванредно школовање 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
секретар, референт 
за ученичка питања 

Током године 
Организовала упис ванредних ученика и 
ученика на преквалификацији и 
доквалификацији 

Референт за 
ученичка питања 

Октобар 
Децембар 
Фебруар 
Април 

Јун 
Август 

 

Организовала полагање испита у  
испитним роковима за ванредне ученике 
и ученике на преквалификацији и 
доквалификацији 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
референт за 
ученичка питања 

Новембар 
Јануар  
Март 
Мај 
Јул 

Август 

Писала сведочанства и матичне књиге 
после испитних рокова за ванредне 
ученике и ученике на преквалификацији 
и доквалификацији 

Директор, референт 
за ученичка питања 

Током године 

Организација консултација, вежби и 
испита,  ванредним ученицима и 
ученицима на преквалификацији и 
доквалификацији 

Директор, 
координатор 
практичне наставе, 
референт за 
ученичка питања 

 Октобар 
(1-12.10.2021.) 

 

Учествовала у организацији обележавања 
и прославе Дана школе у неповољним 
епидемиолошким условима 

Директор, стручно 
веће српског језика 
и уметности 

 Децембар 
(1-09.12.2021.) 

 

Учествовала у организацији обележавања 
и прославе Дана козметике у 
неповољним епидемиолошким условима 

Директор, стручно 
веће козметичке 
групе предмета и 
стручно веће 
српског језика и 
уметности 

 Јануар 
(27.01.2022.) 

 

Учествовала у организацији обележавања 
и прославе школске славе Свети Сава у 
неповољним епидемиолошким условима 

Директор 

Јул 
(14-20.07.2022.) 

Учествовала у организацији уписа 
ученика у први разред школске 
2022/2023. године 

Директор, секретар, 
координатор 
практичне наставе, 
комисије 

Јул 
Учествовала у формирању одељења 
првог разреда за школску 2022/2023. 
годину 

Педагог, психолог 
 

Март 
Април 

Организација полагања испита у оквиру 
Другог пилотирања државне матуре 

Чланови Школске 
матурске комисије 
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Током године 
Упознавање и примена нових прописа на 
којима се заснива рад и управљање 
школом 

Директор, секретар  

Током године 
Анализа текућих проблема и решавање 
истих 

Директор, педагог, 
психолог, 
запослени 

3. 

Током године 
Консултације са наставницима у вези са 
реализацијом наставе 

Педагог 

Током године 
Давање инструкција приправницима и 
новим наставницима за рад у школи 

Педагог 

Током године 

Посетилачасовe: социологије у одељењу 
III5 код наставника Дијане Лукић 
Стојановић 

одељењске заједнице уI1  код одељењског 
старешине Марије Изгаревић-Вељковић 
географије у одељењу I4 код наставника 
Јелене Пујић 
прве помоћи у одељењу I2 код наставника 
др Сање Богићевић 

Директор, 
педагог 
 

4. 

Током године Обављала разговоре са ученицима 

Директор, 
одељењски 
старешина, 
педагог, психолог 

Током године 

Обављала разговоре са родитељима 

Директор,  
одељењске 
старешине, 
педагог, психолог 

Родитељима додељивала приступне 
лозинке за портал Мој есДневник 

Самостално 

5. Током године 
Пратила и надзирала извршавања 
Годишњег плана рада и Развојног плана 
школе и самовредновања 

Директор, 
Тим за 
самовредновање и 
Стручни актив за 
развојно планирање 

6. 

Током године 

Сарађивала са представницима 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (Школском 
управом), просветном инспекцијом 

Директор, секретар 

Јун 
Јул 

Сарађивала са представницима општине 
Земун-додела награде носиоцима Вукове 
дипломе, ученицима који су освојили 
запажене резултате на републичким 
такмичењима и наставницима који су их 
спремали 

Директор 
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Јун 
(18.06.2022. 
30.06.2022.) 

 

Присуствовала ванредовним 
инспекцијским надзорима 

Директор 
секретар 
координарор 
практичне наставе 

7. 

Септембар, 
(13.09.2021.) 

Новембар  
(8.11.2021. 

22.11.2021.)  
Децембар  

(30.12.2021.) 
Фебруар, 

(01.02.2022.) 
Април 

(04.04.2022. 
16.04.2022. 
18.04.2022. 
27.04.2022.) 

Maj 
(12.05.2022.) 

Јун  
(03.06.2022. 
06.06.2022. 
24.06.2022. 
27.06.2022. 
29.06.2022. 

Јул 
(06.07.2022. 
08.07.2022.) 

 

Учествовала у раду одељењских већа, 
Наставничког већа и Педагошког 
колегијума 

Самостално 

Новембар 
(23.11.2021.) 

Присуствовала састанку Стручног већа 
козметичке групе предмета и Стручног 
већа медицинске групе предмета 

Самостално 

Мај 
(05.05.2022.) 

Присуствовала седници Савета родитеља 
Директор, педагог, 
психолог 

8. 
Током године 

Давала инструкције одељењским 
старешинама и осталим предметним 
наставницима за коришћење 
електронског дневника – есДневника 

Хилда Пешић, 
школски 
координатор за 
електронски 
дневник 

Током године Обављала преглед есДневника  Педагог 
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9. 

Током године 

На недељном нивоу извештавала 
Школску управу о броју ученика и 
запослених код којих је потврђена 
инфекцијавирусом COVID-19 и броју 
одељења и група која су прелазила на 
комбиновану и on-line наставу 

Директор, 
секретар, 
координатор 
практичне наставе 
одељењске 
старешине 

Током године 

На дневном нивоу пратила 
епидемиолошку ситуацију у школи, 
евидентирала позитивне ученике и 
запослене на COVID-19 и извештавала 
Институт за јавно здравље ради добијања 
препорука за поступање 

Директор, 
секретар, 
координатор 
практичне наставе 
одељењске 
старешине 

10. 

Новембар 
(2-5.11.2021.) 

На Деветом међународном 
акредитованом семинару друштва 
директора школа Републике Србије 
„Улога директора у стратегији развоја 
школа - руковођењем до квалитета Тара 
2020“, као један од предавача,  
презентовала новине у есДневнику 

 

Андреј Безјак, Tesla 
Software d.o.o. 

Новембар 
(07.11.2021.) 

Организовала презентацију EDU∞NS 
Универзитета у нашој школи 

Самостално 

Новембар 
(07.11.2021) 
Децембар 

(25.12.2021.) 
Фебруар 

(19.02.2022.) 
Април 

(10.04.2022.) 
Јун 

(05.06.2022.) 

Присуствовала радионицама у оквиру 
пројекта ILLUMINE 

Чланови Тима 
пројекта 

Новембар 
(23.11.2021.) 

Присуствовала предавању „Формативно 
оцењивање“, које су у нашој школи 
одржале Наташа Ђорић, педагог и Јована 
Кузмановић, наставник српског језика и 
књижевности 

Самостално 
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Новембар 
(30.11.2021.) 
Децембар (1-

2.12.2021.) 

Учествовала на Међународној 
конференцији у Сарајеву – Умрежавање 
образовања „Умрежавањем ка квалитету 
2“. Добила међународну квалификацију 
„Менаџер у образовању“, шифра 
квалификације М-6/9 у организацији 
AssociationforDevelopmentofKnowledgeSl
ovenia 

Директор 

Јануар 
(22.01.2022.) 

Присуствовала вебинару „Могућности и 
изазови савременог пост COVID 
друштва“  

Самостално 

Фебруар 
(2021.) 

Похађала оn-lineобуку „Улога установа 
образовања и васпитања у борби против 
трговине људима“ 

Самостално 

Фебруар 
(2021.) 

Похађала оn-lineобуку „Заштита деце са 
сметњама у развоју у случајевима 
занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља“ 

Самостално 

Март 
(01.03.2022.) 

Као члан Школског матурског тима за 
пробну државну матуру, прошла 
припремну обуку за друго пилотирање 
државне матуре 

Наташа Ђорић, 
Јелена Јовановић, 
Иван Ракић и 
Јасмина Цвијовић-
Вуковић 

Април 
(05-08.2022.) 

Учествовала у организацији полагања 
матурских испита у оквиру Пројекта 
другог пилотирања државне матуре 

Чланови школске 
матурске комисије 

Фебруар 
Март 

 

Као члан школског Тима за ПИСА 
тестирање прошла обуку и учествовала у 
припреми и реализацији ПИСА 
истраживања у нашој школи 

Јелена Пујић, 
школски 
координатор ПИСА 
тестирања 
Никола Кнежевић, 
ИТ школски  тест 
администратор 
ПИСА тестирања 

Март 
(04.03.2022. 
11.03.2022.) 

Присуствовала  "отвореним вратима" која 
су организована on-line за школе које 
учествују у ПИСА тестирањуученика 

Јелена Пујић, 
школски 
координатор ПИСА 
тестирања 
Никола Кнежевић, 
ИТ школски  тест 
администратор 
ПИСА тестирања 
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Март 
(16-19.03.2022.) 

Учествовала на Међународној 
конференцији у Требињу – Умрежавање 
образовања „Умрежавањем ка квалитету 
3“. Добила међународну квалификацију 
„Менаџер у образовању“, шифра 
квалификације М-6/9 у организацији 
AssociationforDevelopmentofKnowledgeSl
ovenia 

Директор 
Координатор 
практичне наставе 

Април 
(11-13.04.2022.) 

Учествовала на XIII међународном 
симпозијуму за директоре основних и 
средњих школа „Ауторитет и практични 
аспекти управљања савременом школом“ 
на Златибору у организацији КЛЕТТ 
друштво за развој образовања, Београд 

Директор 
 

Мај 

Похађала обуку на даљину „Етика и 
интегритет“ и успешно положила тест 
знања. Обуку организовала Агенција за 
спречавање корупције  

Самостално 

11. 

Септембар 
(16-17.09.2021.) 

Присуствовала састанку Удружења 
медицинских школа Републике Србије у 
Крагујевцу, где је директор наше школе 
Радица Стојановић поново изабрана за 
члана Председништва Удружења 
медицинских школа Србије, а Јасмина 
Цвијовић-Вуковић координарор наше 
школе, поново, за члана Председништва 
Секције наставника здравствене неге 
медицинских школа Србије 

Директор, 
координатор 
практичне наставе 

Новембар 
(09.11.2021.) 

Децембар 
(10.12.2021.) 

Фебруар 
(23.02.2022.) 

Као члан присуствовала седницима  
Секторског већа за сектор здравство и 
социјална заштита 

Самостално 

Децембар 
(10.06.2021.) 

Преузела рачунарску опрему у Основној 
школи „Раде Кончар“ који је наша школа 
добила од Министарства науке и 
технолошког развоја 

Директор 

Децембар 
(14.12.2021.) 

Март 
(04.03.2022.) 

Присуствовала Председништву 
Удружења медицинских школа 
Републике Србије у Медицинској школи 
„Надежда Петровић“ у Земуну 

Директор 

Децембар 
(14.12.2021.) 

Присуствовала on-line састанку 
посвећеном припремама за пилотирање 
државне матуре. 

Самостално 
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Децембар 
(14.12.2021.) 

Присуствовала свечаном пријему код 
Његове Светости Патријарха Порфирија 
за директоре београдских основних и 
средњих школа у крипти храма Светог 
Саве 

 
 

Директор 

Децембар 
(27.12.2021.) 

Присуствовала новогодишњем пријему у 
организацији градске општине Земун 

Директор 

Децембар 
(27.12.2021.) 

Учествовала у организацији 
новогодишње приредбе за децу 
запослених наше школе 

Директор 
Стручно веће 
српског језика и 
уметности 
Синдикат школе 

Фебруар 
(2022.) 

Учествовала у организацији  израде 
локалне рачунарске мреже у нашој школи 
у оквиру пројекта „Повезане школе“ 

Директор 
Стручни сарадник 
у информатици 

Март 
(21-22.2022.) 

Присуствовала Удружењу медицинских 
школа Републике Србије које је одржано 
у Врњачкој бањи 

Директор 
Координатор 
практичне наставе 

Април 
(08.04.2022) 

Присуствовала свечаном отварању XIV 
Републичког такмичења из математике 
ученика медицинских школа Републике 
Србије у Вршцу 

Директор 

Март 
Април 

Као члан радне групе, Секторског већа 
сектора за здравство и социјалну 
заштиту, учествовала у осавремењивању 
стандарда компетенција квалификације 
здравствени неговатељ 

Чланови радне 
групе 

Април 
(28.04.2022.) 

Присуствовала састанку Друштва 
директора основних и средњих школа у 
Крагујевцу 

Директор 
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Мај 
(06.05.2022.) 

Присуствовала свечаном отварању 
Републичког такмичења у пружању прве 
помоћи и реалистичког приказа повреда, 
обољења и стања у Панчеву 

Директор 

Мај 
(12.05.2022.) 

Учествовала у организацији обележавања 
Међународног дана сестринства 

Директор 
Координатор 
практичне наставе 
Стручно веће 
здравствене неге 
Стручно веће 
српског језика и 
уметности 

Мај 
(13-14.05.2022.) 

Присуствовала  Републичком такмичењу 
из анатомије и физиологије у Врању 

Директор 

Јун 
(03.13. и 

21.06.2022.) 
 

Као члан Радне групе, присуствовала 
састанку за израду стандарда 
квалификације медицинске сестре-
техничар која спада у регулисане 
професије, у Министарству просвете,  
науке и технолошког развоја 

Самостално 

Јун 
Учествовала на конкурсу за директора 
Медицинске школе „Надежда Петровић“ 

Самостално 

Јул 
(05.07.2022.) 

Учествовала у организацији излата за 
запослене наше школе 

Директор 
синдикат школе 

 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 
 

Редни 
број 

ОБЛАСТ РАДА 

1. Планирање и програмирање рада школе 
2. Организациони послови 
3. Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима 

4. 
Сарадња са ученицима и родитељима представницима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја,  локалне заједнице и представницима здравствених 
установа и козметичких салона 

5. 
Праћење и надзор над радом наставника у условима неповољне епидемиолошке 
ситуације-  (праћење реализације on-line наставе) 

6. Стручно усавршавање 
 
 Реализација:  
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Редни 
број 

Време 
реализације 

Садржај 
Сарадници у 

реализацији и коментар 
(одступање од плана) 

1. 

Септембар 
 

(1-15.09.2021.) 

Учествовала у изради Извештаја о 
раду школе за школску 2020/2021. 
годину 
 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
психолог, руководиоци 
стручних већа, 
руководиоци тимова, 
руководиоци секција 

Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Учествовала у изради Годишњег 
плана рада школе за школску 
2021/2022. годину 
 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
психолог, руководиоци 
стручних већа, 
руководиоци тимова, 
руководиоци секција 

Учествовала у изради 40-о часовне 
радне недеље за школску 2021/2022. 
годину 
 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
психолог, секретар, 
шеф рачуноводства 

Септембар 
(1.09.2020.) 

Учествовала у изради распореда 
звоњења на почетку рада у 
школској 2021/2022. години у 
условима неповољне 
епидемиолошке ситуације у циљу 
спречавања ширења епидемије 
COVID-19 

Директор, помоћник 
директора, педагог и 
психолог школе 

2. 

Током године 

Правила, недељне распореде вежби 
и наставе у блоку, који су се у циљу 
спречавања ширења епидемије 
COVID-19 реализовали у школи 

Помоћник директора 

 Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Учествовала у организацији почетка 
нове школске године у складу са 
упутствима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и 
Кризног штаба у циљу спречавања 
ширења пандемије COVID-19 

Директор, помоћник 
директора, Педагошки 
колегијум, одељењске 
старешине 

Септембар 
(1-15.09.2021.) 

Учествовала у изради 40-о часовне 
радне недеље 

Директор, помоћник 
директора, секретар 
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Септембар 
(1.09.2021.) 

Израда распореда дежурства 
наставника у школи 

Директор, помоћник 
директора, психолог, 
педагог 

Септембар 
 

Организовала сервисирање апарата 
у кабинету естетске неге и масаже 

Двиректор, стручно 
веће козметичке групе 
предмета  

Током године 

Организовала прерасподелу 
потрошног материјала за кабинете 
здравствене неге, естетске неге, 
масаже, козметологије, прве помоћи 

Самостално, 
председници стручних 
већа, 
руководиоци кабинета 

Током године 

Организовала спровођење свих 
прописаних епидемиолошких мера 
у циљу спречавања ширења 
епидемије COVID-19 

Директор, помоћник 
директора, секретар 

Током године 

Учествовала у раду стручних већа 
здравствене неге и козметичке 
групе предмета, одељењских већа, 
Наставничког већа и Педагошког 
колегијума 

Самостално 

Током године 
Пратила одвијање наставе по 
утврђеном распореду часова 
 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
руководиоци стручних 
већа, дежурни 
наставници 

Током године 

Праћење реализације on-line наставе 
за одељења која су због лоше 
епидемиолошке ситуације 
прелазила на други и трећи модел 
реализације наставе  

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
руководиоци стручних 
већа 

Током године 
Учествовала у организацији замена 
за одсутне наставнике 

Помоћник директора, 
глави дежурни 
наставници 

Септембар, 
октобар, 
новембар 

Организовала набавку и 
прерасподелу  униформи за ученике 
првог разреда  

Директор 

Октобар 
Организовала набавку дневника за 
вежбе  за ученике првог разреда  

Самостално 

Током године 

Учествовала у издавању решења 
ученицима  за преквалификацију, 
доквалификацију и  ванредно 
школовање 

Директор, помоћник 
директора, секретар, 
референт за ученичка 
питања 
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Током године 

Организација консултација, вежби и 
испита,  ванредним ученицима и 
ученицима на преквалификацији и 
доквалификацији 

Директор, 
помоћник директора, 
референт за ученичка 
питања 

Током године 

Учествовала у организацији 
полагања испита  за ванредне 
ученике и ученике на 
преквалификацији и 
доквалификацији, у испитним 
роковима 

Директор, помоћник 
директора, референт за 
ученичка питања 

Током године 

Ажурирала медицинску 
документацију, лекарска уверења и 
молбе ученика за ослобађање од 
наставе физичког васпитања 
 

Самостално 

Мај, Јун 

Учествовала у изради распореда 
припремне наставе за полагање 
матурског и завршног испита; 
Урадила распоред полагања 
матурског и завршног испита; 
Презентовала извештај на састанку 
Испитног одбора 

Директор, помоћник 
директора 

Мај 

 
Ажурирала базу података (ЗУОВ-а) 
социјалних партнера за матурски и 
завршни испит 

Наставне базе, 
наставници  

Март 
Април 

Организација полагања испита у 
оквиру Другог пилотирања државне 
матуре 

Чланови Школске 
матурске комисије 

Током године 

Учествовала у организацији 
обележавања битних датума Школе 
у складу са епидемиолошким 
условима 

Директор, помоћник 
директора, стручна 
већа 

Током године 
Упознавање са новим прописима на 
којима се заснива рад и управљање 
школом 

Директор, помоћник 
директора, секретар  

Током године 
Учествовала у анализи текућих 
проблема и решавање истих 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
психолог, запослени 
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Јул 
(14-20.07.2022.) 

Учествовала у организацији уписа 
ученика у први разред школске 
2022/2023. године 

Директор, секретар, 
координатор практичне 
наставе, комисије 

3. 

Септембар, 
октобар, 
новембар 

Предузимање мера за унапређивање 
наставе и обезбеђивање наставних 
средстава (набавка материјала за 
образовање за кабинете) 

Директор, помоћник 
директора, Педагошки 
колегијум, шеф 
рачуноводства 

Током године 
Консултације са наставницима у 
вези са реализацијом наставе 

Помоћник директора, 
педагог, предметни 
наставници 

Током године 

 
Давање инструкција 
приправницима и новим 
наставницима за рад у школи 

Помоћник директора, 
педагог, предметни 
наставници 

Октобар 

Присуствовалачасу здравствене 
неге деце раног узраста код 
наставника Марије Михајловић у 
одељењу II5 и часу педијатрије са 
негом (вежбе) код наставника 
Тамаре Крстић у одељењу IV5  

 
Директор 

Током године 

Саветовни рад са приправницима и 
новозапосленим наставницима 
(стручно веће здравствене неге и 
козметичке групе предмета) 

Директор, помоћник 
директора, психолог, 
педагог 

4. 

Током године Обављала разговоре са ученицима  

Директор, помоћник 
директора, одељењски 
старешина, педагог, 
психолог 

Током године Обављала разговоре са  родитељима 

Директор, помоћник 
директора, одељењски 
старешина, педагог, 
психолог 

Током године 
Сарађивала са представницима 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја  

Директор, помоћник 
директора, секретар 

 
Током године 

 
Сарађивала са представницима 
Дома здравља Земун и Градским 
заводом за јавно здравље 

Директор, помоћник 
директора, секретар 
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Јун 
(18.06.2022.) 

 

Присуствовала ванредном 
инспекцијском надзору 

Директор, помоћник 
директора, 
секретар 

Током године 
 
 

Учествовала у организацији 
промотивних активности Школе у 
Основним школама, на Сајмовима 
образовања  

Директор, помоћник 
директора, наставници 

Фебруар 
 

Учествовала у организацији акције 
добровољног давања крви у 
сарадњи са КБЦ Земун 
 

Директор, Невенка 
Перић, Емина 
Никочевић 

Март 
(03.03.2022.) 

Присуствовала састанку са 
предстсвницима Управе 
Војномедицинске академије у циљу 
афирмације запошљавања 
образовног профила здравствени 
неговатељ;  
Договорена и реализована посета 
ученика наставној бази 

Директор 

Март 
(31.03.2022.) 

 

Присуствовала састанку са 
директором Клинике за 
кардиохирургију проф.др Путником 
и главном сестром Снежаном 
Матић у циљу афирмације 
запошљавања образовног профила 
медицинска сестра-техничар;  
Договорена и реализована посета 
ученика и наставника наставној 
бази 

Директор 

Јун 
(23.06.2022.) 

 

Присуствовала састанку са 
предстсвницима Управе УКЦС са 
циљем афирмације запошљавања 
образовног профила медицинска 
сестра-техничар, као о 
могућностима за реализацију 
наставе у наредној школској години 

Директор 

Септембар 
(16-17.09.2021.) 

Присуствовала састанку Удружења 
медицинских школа Републике 
Србије у Крагујевцу 

Директор, помоћник 
директора 
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Март 
(21-22.2022.) 

Присуствовала Удружењу 
медицинских школа Републике 
Србије које је одржано у Врњачкој 
бањи 

Директор, помоћник 
директора 

Током године 
Учествовала у раду Стручног већа 
здравствене неге медицинских 
школа Србије, члан председништва 

Самостално 

5. 

Септембар 
 

Учествовала у информисању 
наставника кроз стручна већа, о 
начину  организације наставе у 
специфичним условима 
проузрокованим пандемијом 
COVID-19 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
психолог 

 
 

Током године 

 
На дневном нивоу пратила 
епидемиолошку ситуацију у школи  

Директор, помоћник 
директора 
секретар, одељењске 
старешине 

Током године 

 
Пратила реализацију on-line наставе 
и реализацију вежби, блок наставе у  
у специфичној ситуацији 
проурокованој пандемијом COVID-
19 

Директор, помоћник 
директора, 
педагог, 
психолог 
 

6. 

Август, 
Септембар 

25.08-17.09.2022. 

Присуствовала семинару „Интернет 
технологије у служби наставе ", у 
организацији Центра за унапређење 
наставе „АБАКУС“, Београд  

Самостално 

Децембар 
(27.12.2021.) 

 

Присуствовала презентацији 
резултата истраживања 
"Наркоманија“ које је у нашој 
школи реализовао Саша 
Миленовић, наставник здравствене 
неге 

Самостално 

Јануар 
(22.01.2022.) 

Присуствовала вебинару (стручни 
скуп) „Могућности и изазови 
савременог пост COVID друштва“  

Самостално 

Фебруар 
(2022.) 

Похађала оn-lineобуку „Улога 
установа образовања и васпитања у 
борби против трговине људима“ 

Самостално 
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Фебруар 
(2022.) 

Похађала оn-line обуку „Заштита 
деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и 
насиља“ 

Самостално 

 Фебруар 
(02.02.2022.) 

Присуствовала вебинару „Увођење 
државне матуре –за наставнике 
средњих школа“ 

Самостално 

Фебруар 
(23.02.2022.). 

Концепт државне матуре и 
припрема за испит – вебинар за 
наставнике средњих стручних 
школа, школске матурске комисије 

Самостално 

Март 
(01.03.2022.) 

Као члан Школског матурског тима 
за пробну државну матуру, прошла 
припремну обуку за друго 
пилотирање државне матуре 

Наташа Ђорић, Јелена 
Јовановић, Иван Ракић 
и Биљана Јовановић-
Главоњић 

Март  
(30.03.2022.) 

Присуствовала приказу 
специјакистичког рада „Наставник 
као фактор мотивације у настави 
здравствене неге“, које је 
презентовала Лидија Алексић, 
наставник здрвствене неге  

Самостално 

Април 
(05-08.2022.) 

Учествовала у организацији 
полагања матурских испита у 
оквиру Пројекта другог пилотирања 
државне матуре 

Чланови школске 
матурске комисије 

Март 
(16-19.03.2022.) 

Учествовала на Међународној 
конференцији у Требињу – 
Умрежавање образовања 
„Умрежавањем ка квалитету 3“. 
Добила међународну 
квалификацију „Менаџер у 
образовању“, шифра квалификације 
М-6/9 у организацији 
AssociationforDevelopmentofKnowle
dgeSlovenia 

Директор, помоћник 
директора 
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Април 
(14.04.2022.) 

Присуствовала приказу 
специјакистичког рада „Значај 
анестетичара и инструментара у 
превенцији крвно преносивих 
болести“, које је презентовала 
Марија Михајловић, наставник 
здрвствене неге 

Самостално 

 Мај 

Похађала обуку на даљину „Етика и 
интегритет“ и успешно положила 
тест знања. Обуку организовала 
Агенција за спречавање корупције  

Самостално 

 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ  
 
 
 

Током школске 2021/22. године посао психолога Школе од 01. септембра до 
јануара2022. године обављала је Теодора Стевовић. На месту психолога Школе од 23. марта 
2022. године ради Светлана Трикић. 
 
 
 
 

Редни 
број 

Област рада 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
3. Рад са наставницима 
4. Рад са ученицима 
5. Рад са родитељима, односно старатељима 
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
8.  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
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Динамика реализације: 
 

Редн
и 

број 

Време 
реализације 

Садржај Сарадници у реализацији 

1. 

Септембар 
 

(1-
15.09.2020.) 

 
Учествовала у изради годишњег 
Извештаја о раду школе за 
школску 2019/2020. годину 
 
 

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
педагог, руководиоци 
стручних већа, тимова, 
секција 

 
Учествовала у изради годишњег 
Плана рада школе за школску 
2020/2021. годину 
 

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
педагог, руководиоци 
стручних већа, секција, 
тимова 

Учествовала у изради Плана рада 
Тима за заштиту деце/ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања за 
школску 2020/2021. годину 

Тим за заштиту 
деце/ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Учествовала у изради Плана рада 
Тима за каријерно вођење и 
саветовање за школску 2020/2021. 
годину 

Тим за каријерно вођење и 
саветовање 

Учествовала у изради Плана рада 
Тима за инклузивно образовање за 
школску 2020/2021. годину 

Тим за инклузивно 
образовање 

Септембар 
(01.09.2020.) 

Учествовала у организацији 
почетка рада у школској 
2020/2021. години у условима 
неповољне епидемиолошке 
ситуације у циљу спречавања 
ширења епидемије COVID-19 

Директор, помоћник 
директора,  
координатор практичне 
наставе, педагог 
 

Април – јун  

 
 
 
Учествовала у изради Школског 
програма за период од 2021 – 
2025. године 
 
 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
секретар, 
координатор практичне 
наставе, руководиоци 
стручних већа, тимова и 
секција 

Август - 
септембар 

Припремала Годишњи план рада 
психолога 

Самостално 

 
Током године 

Израђивала тромесечне планове 
рада психолога 

 
Самостално 
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Континуиран
отоком 
године 

Учествовала у изради 
индивидуалног образовног плана 
за ученике који се образују по 
ИОП-у (ИОП1 и ИОП2);  
 
Учествовала у састављању 
матурског испита за полагање 
стручно-теоријских знања (теста) 
за ученицу четвртог разреда која је 
образује по ИОП2 

Тим за инклузивно 
образовање, педагог, 
предметни наставници, 
родитељи 

Током године, 
континуирано 

Учествовaла у избору и 
конципирању разних ваннаставних 
и ваншколских активности 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
наставници 

Током године 

Учествовала у планирању и 
реализацији дана од значаја за 
школу, наступа ученика, медијског 
представљања и слично 
 

Директор, педагог, 
представници других 
институција, 
наставници, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе 

Током године, 
континуирано 

 
Припремала план личног стручног 
усавршавања и професионалног 
развоја 

Самостално и у сарадњи 
са директором, 
помоћником директора, 
педагогом 

 Током године 
 
Организовала замене за одсутне 
наставнике 

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе 

 Јануар-април 
Израђивала планове подршке за 
неоцењене ученике  

Педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Током године 
Пратила и вредновала 
наставни процес, развој и 
напредовање  ученика 

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
педагог 

Током године 

 
Пратила реализацију 
образовно-васпитног рада 
 

Педагог, директор, 
помоћник директора, 
предметни наставници 

Током године 

Пратила реализацију online 
наставе и подносила извештај 
Школској управи за Град 
Београд 

Директор, 
помоћник директора, 
педагог, координатор 
практичне наставе 

Током године, 
континуирано 

Вршила увид у материјале 
наставника постављених на 
Платформу школе и увид у 
бележење успеха и 
изостанака ученика у 
ЕсДневник-у 

Директор, 
помоћник директора, 
педагог, координатор 
практичне наставе 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За време 
трајања 

наставе на 
даљину 

Пратила рад наставника у 
условима неповољне 
епидемиолошке ситуације  - 
пружала подршку и пратила 
реализацију online наставе 

Директор, помоћник 
директора, 
координатор практичне 
наставе, педагог 

Током године 

Континуирано учествовала у 
праћењу и подстицању 
напредовања ученика у развоју и 
учењу 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
наставници 

Током године 
 

Пратила и учествовала у 
вредновању примене мера 
индивидуализације и 
индивидуалног образовног плана 

Педагог, Тим за 
инклузивно образовање 

Периодично, 
током године 

(новембар, 
јануар, април, 

јун) 

Пратила анализу успеха и 
дисциплине ученика на 
класификационим периодима, 
давала смернице и предлагала 
мере за њихово побољшање 

 
Наставници, педагог 

Април - јун 

Учествовала у 
истраживањима која се 
спроводе у оквиру 
самовредновања рада школе 
(израђивала инструменте, 
дефинисала узорак и 
учествовала у анализи 
добијених резултата) 

Тим за самовредновање и 
вредновање рада школе, 
Ирена Ванић 

Током године, 
континуирано 

Анализирала реализацију  
часова редовне наставе у 
школи и друге облике  
образовно- васпитног рада и 
давала предлог за њихово 
унапређење 

 
Педагог, директор, 
помоћник директора 

Током године 
Пратила успех ученика на 
ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршним испитима 

Педагог, директор, 
помоћник директора, 
координатор за ученичка 
питања 

Током године 

Учествовала у усклађивању 
програмских захтева са 
индивидуалним 
карактеристикама ученика 

Педагог, наставници 

Током године 
Пратила поступке и ефекте 
оцењивања ученика 

Педагог, наставници 

Током године 

Пружала подршку наставницима у 
планирању и реализацији 
непосредног образовно- васпитног 
рада са ученицима  

Педагог, 
наставници 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септембар и 
током године 

Пружала помоћ наставницима 
приликом израде материјала за 
учење који се постављају на 
Платформу за учење на даљину 

 
Наставници 

Током године 

Пружала подршку јачању 
наставничких компетенција у 
областима: комуникације и 
сарадње, конструктивног 
решавања сукоба и проблема, 
подучавања и учења 

Педагог, наставници 

Током године 

Упознавала наставнике са 
психолошким принципима 
успешног процеса учења, 
природом мотивације за учење, 
методама за подстицање 
различитих врста интелигенције, 
стиловима и облицима учења, 
стратегијама учења  

 
Педагог 

Током године 

Пружала помоћ наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима 
којима је потребна додатна 
подршка (ученицима са тешкоћама 
у развоју) 

 
Педагог, Тим за 
инклузивно образовање 

Током године, 
континуирано 

Пружала помоћ наставницима у 
реализацији огледних и угледних 
часова и примера добре праксе 

 
Педагог, наставници 

Током године, 
континуирано 

Пружала стручну помоћ 
наставницима у изради планова 
допунског, додатног рада, 
практичне наставе, плана рада 
одељењског старешине и секција 

 
Наставници, педагог 

Током године, 
континуирано 

Упознавала и одељењске 
старешине и одељењска већа са 
релевантним карактеристикама 
нових ученика 

Одељењске старешине, 
педагог 

Током године 

Пружала помоћ одељењским 
старешинама у организацији 
појединих садржаја часова 
одељењске заједнице 

Одељењске старешине, 
педагог, помоћник 
директора 

Током године 

Пружала помоћ наставницима у 
остваривању свих форми сарадње 
са породицом 
 

Одељењске старешине, 
педагог, родитељи 

Током године 

Давала инструкције 
приправницима и новим 
наставницима за рад у школи 
 

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
педагог 
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Током године 
Мотивисала и оснаживала 
наставнике за тимски рад 

Педагог 

 
 
 

 
4. 
 
 

Септембар, 
октобар 

Учестовала у организацији 
пријема ученика, пратила процес 
адаптације и пружала подршку у 
превазилажењу тешкоћа 
адаптације 

 
Помоћник директора, 
педагог 

Септембар 
Учествовала у прављењу одељења 
првог разреда  

Помоћник директора, 
педагог, Јелена Пујић, 
наставник географије 

Септембар, 
октобар, 
новембар 

Организовала и реализовала 
радионице са ученицима првих 
разреда у циљу упознавања 
ученика са радом педагошко-
психолошке службе 

 
Педагог, одељењске 
старешине 

Током године 

Организовала и реализовала 
часове и радионице „Упознавање 
са улогом психолога и педагога у 
школи“ у одељењима I3, I4, I5, I6 и 
I7; „Професионална оријентација“ 
у одељењима IV2, IV4, IV5; 
„Узроци лошег постигнућа 
ученика. Начини на које се узроци 
могу отклонити и технике 
успешног учења“ у одељењу I8, 

II8, „Притисак вршњака“ у 
одељењима I2, I4, II2, II3, II4, III2, 
„Асертивна комуникација – Ја и 
Ти поруке“ у одељењу I8, 

„Електронско насиље“ у 
одељењима I4, I8, III6 ; 
„Етикетирање“ у одељењу I8, 
„Предрасуде и стереотипи“ у 
одељењима I8, II8 III5, III6. 
 

Обавила разговоре са ученицима 
одељења I5 поводом коришћења 
технике у сврхе преписивања,  I8 
поводом припремања ученика за 
повратак у одељење 
ученика/жртве породичног 
насиља, III5 поводом припремања 
ученика за повратак у одељење 
ученице која је претрпела губитак 
у породицић 

Самостално 
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Током године 

Обављала саветодавни рад са 
ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне тешкоће, проблеме 
прилагођавањa 

 
Самостално и у сарадњи 
са педагогом 

Током године 

Учествовала у појачаном 
васпитном  раду за ученике који 
врше повреду правила понашања у 
школи 

Педагог, 
одељењске старешине, 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Током године 
Пружала подршку и помоћ у 
решавању конфликтних ситуација 
између наставника и ученика 

Педагог, одељењске 
старешине 

Током године 
Пружала подршку ученицима из 
маргинализованих друштвених 
група 

Самостално и у сарадњи 
са педагогом 

Током године 

Пружала подршку развоју 
професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем и 
саветовањем и одржавањем 
радионица на тему 
„Професионална оријентација“ у 
одељењима  IV2, IV4  иIV5 

Тим за каријерно вођење и 
саветовање 

Фебруар 
22-26.02.2021. 

Учествовала у обележавању 
Међународног дана борбе против 
вршњачког насиља  

Директор, помоћник 
директора, одељењске 
старешине, ученици свих 
образовних профила, 
педагог 

Током године 

 
Предлагала мере и учествовала у 
активностима у циљу смањивања 
насиља између ученика, а 
повећања толеранције и 
конструктивног решавања 
конфликата 

Помоћник директора,  
одељењске старешине, 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања, педагог 

 
5. 

Током године 

Обављала саветодавни рад са 
родитељима/старатељима ученика 
који имају тешкоће у развоју, 
учењу и понашању 

Самостално и у сарадњи 
са педагогом 

Током године 

Обављала саветодавни рад и 
усмеравала родитеље ученика који 
врше повреду правила понашања у 
школи и којима је одређен 
појачани васпитни рад 

Самостално и у сарадњи 
са педагогом и 
одељењским старешинама 
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Током године, 
по потреби 

Укључивала родитеље ученика у 
израду педагошког профила за 
ученике који се образују по ИОПу 

Педагог, одељењске 
старешине, наставници, 
персонални асистент 

Током године 

Обављала саветодавно-
инструктивни рад са родитељима 
чија деца имају потешкоће, а које 
су последица дисфункционалних 
породичних односа 

Самостално и у сарадњи 
са педагогом 

Током године 
Учествовала у реализацији 
програма сарадње установе са 
родитељима (Савет родитеља) 

Директор, педагог 

6. 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором, 
помоћником директора, 
координатором практичне наставе 
и педагогом у вези решавања 
текућих проблема током одвијања 
онлајн наставе  

Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
психолог 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором и 
стручним сарадницима у оквиру 
рада стручних тимова и комисија 
уз редовну размену информација 

Директор, помоћник 
директора, педагог, 
представници стручних 
већа и тимова 

Током године 
 

Сарађивала са директором, 
помоћником директора, 
координатором практичне наставе 
и педагогом на планирању 
активности, изради стратешких 
докумената установе, анализа и 
извештаја о раду школе 

 
Директор, помоћник 
директора, координатор 
практичне наставе, 
педагог 
 

Јун 

Сарађивала са директором и 
педагогом по питању приговора и 
жалби ученика и њихових 
родитеља, односно старатеља на 
оцену из предмета и владања и 
понашања наставника 

Директор, педагог 

Јул 
Сарађивала са библиотекаром 
школе у вези вршења ревизије 
библиотечког фонда 

Библиотекар Милка Пуач 

Током године 

Свакодневно размењивала 
информације са педагогом, 
планирала и договарала око 
реализације заједничких 
активности 

 
Педагог 
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7. 

Континуиран
отоком 
године 

Учествовала у раду 
Наставничког већа кроз 
информисање и упознавање 
са резултатима обављених 
анализа о успеху ученика, 
кроз информисање о донетом 
Годишњем извештају рада 
школе, Годишњем плану 
школе, Школском програму и 
другим активностима од 
значаја за образовно-
васпитни рад и јачање 
наставничкихкомпетенција. 

 
Чланови Наставничког 
већа, директор, помоћник 
директора, педагог 

Континуиран
отоком 
године 

Учествовала у раду Тимова 
установе, као и стручних 

већа, актива и комисија на 
нивоу установе 

 
 

Тим за самовредновање и 
вредновање рада школе, 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања, Тим за 
каријерно вођење и 
саветовање, Тим за 
инклузивно образовање, 
представници стручних 
већа и актива 

Јун 
Сарађивала с комисијом за 
избор ђака генерације 

Комисија за избор ђака 
генерације 

Током године, 
по потреби 

 

Била члан комисије за 
полагање испита ванредних 
кандидата 
 

Предметни наставници, 
референт за ученичка 
питања 

 
 
 

Током године, 
континуирано 

Учествовавала у 
истраживањима научних, 
просветних и других установа 

Спољни сарадници, 
педагог 
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8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Током године 

Сарађивала са образовним, 
здравственим, социјалним и 
другим инстутуцијама 
значајним за остваривање 
циљева образовно-васпитног 
рада и добробити ученика 
(Филозофски факултет, 
Институт за ментално 
здравље, Институт за мајку и 
дете, Центар за социјални 
рад, Прихватилиште ѕа децу 
Београда, Секретаријат за 
јавне службе и социјална 
питања, Дом здравља, 
Интерресорна комисија, 
МУП, школски полицајац). 

Директор, педагог, 
координатор практичне 
настве, спољни сарадници 

Од априла 
месеца 

Израда плана интегритета 
Директор Школе, секретар 
Школе, шеф 
рачуноводства 

Током године, 
по потреби 

Сарађивала са Интерресорном 
комисијом у вези ученика који се 
образују по ИОП-у, или за које се 
разматра образовање по ИОП-у 

Тим за инклузивно 
образовање, педагог, 
директор 

Током године, 
на 

класификацио
ним 

периодима 

Сарађивала са васпитачима из 
Дома за ученике „Змај“ у вези 
успеха и изостанака ученика 

Педагог, васпитачи из 
Дома за ученике „Змај“ 

Током године, 
по потреби 

Сарађивала са стручним 
сарадницима – психолозима и 
педагозима основних школа које 
су похађали ученици који су 
имали проблем са 
прилагођавањем, проблем у 
понашању, или су показивали 
ниске интелектуалне способности 
и слабо школско постигнуће, 
односно ученици за које се 
разматрало образовање по ИОП-у 

Самостално и у сарадњи 
са педагогом и Тимом за 
инклузивно образовање 
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9. 

Током године 

Водила евиденцију о 
сопственом раду на дневном, 
тромесечном и годишњем 
нивоу (дневник рада 
психолога, документација о 
раду са ученицима, 
родитељима, наставницима, 
евиденција о педагошко-
инструктивном раду, 
посећеним часовима, 
извештајима, стручном 
усавршавању, аналитичко – 
истраживачким радовима 
итд) 

 
Самостално 

Током године 

Припремала се за послове 
предвиђене годишњим програмом 
и оперативним плановима рада 
психолога 

Самостално 

Током године 

Прикупљала информације о  
ученицима и чувала 
материјал који садржи личне 
податке о  ученицима у 
складу са етичким кодексом 
психолога 

 
 
Самостално 

Током године, 
континуирано 

Стручно се усавршавала кроз  
праћење стручне литературе, 
информација од значаја за 
образовање и васпитање на 
интернету, разменом искуства 
и сарадње са другим 
психолозима и стручним 
сарадницима у образовању. 

 
 
Самостално 

 
 

 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  
 
 

 
Током школске 2021/22. године посао педагога Школе од 01. септембра до 07. априла 

обављала је Наташа Ђорић. На месту педагога Школе од 08. априла 2022. године ради Бранка 
Пераловић. 
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Редни 
број 

Област рада 

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
3. Рад са наставницима 
4. Рад са ученицима 
5. Рад са родитељима, односно старатељима 
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
8.  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

 
 
 
 
 
  Динамика рада: 
 

Редни 
број 

Време 
реализације 

Садржај 
Сарадници у 
реализацији 

1. 

Септембар 

Учествовала у изради Годишњег 
плана рада школе за школску 
2021/2022. годину и његових 
појединих делова  

Директор, помоћник 
директора, 
координатор 
практичне наставе, 
психолог, 
руководиоци 
Стручних већа 
руководиоци 
секција, тимови 

Септембар 
Учествовала у организацији почетка 
рада у школској 2021/2022. години у  

Директор, помоћник 
доректора,  
коородинатор 
практичне наставе,  
психолог 

Јул, август, 
септембар 

 

Учествовала у структуирању 
одељења првог разреда 

Директор, помоћник 
директора, психолог, 
Јелена Пујић 

Август 
Израдила  упитика за родитеље 
ученика првог разреда 

Психолог  
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Август и 
Септембар 

Учествовала  у изради годишњих 
планова Тимова (Тим за инклузивно 
образовање, Тим за каријерно вођење 
и саветовање,  Тима за 
самовредновање и вредновање рада 
школе, Тима за заштиту деце/ученика 
од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања) 

Тим за инклузивно 
образовање, Тим за 
каријерно вођење и 
саветовање, Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада, 
Тима за заштиту 
деце/ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања 

Август 
Учествовала у  изради годишњег 
плана рада Стручног актива за развој 
школског програма 

Стручни актив за 
развој школског 
програма 

 
Август 

Септембар 
 
 
 

Учествовала у  изради годишњег 
плана рада Тима за праћење 
остваривања и евалуацију Годишњег 
плана рада школе 

 Тим за праћење 
остваривања и 
евалуацију 
Годишњег плана 
рада школе 

Август 
Припремила годишњи план рада 
педагога 
 

Самостално 

Септембар, 
октобар, 

новембар, 
децембар, 

јануар 

Припремала  годишњи и месечне 
планова за предмете предшколска 
педагогија, васпитање и нега деце 3 и 
4 

Самостално и у 
сарадњи са 
наставницима вежби 
на предметима 
васпитање и нега 
деце 3 и 4 

Сваке недеље 
(6 часова) 

Припремала и организовала наставу 
из предмета предшколска педагогија, 
васпитање и нега деце 3 и 4 
Припремала материјале за Гугл 
учионицу. 

Самостално 

Септембар, 
октобар 

Учествовала у припреми 
индивидуалног образовног плана за 
ученике који се образују по ИОП-у 

Тим за инклузију, 
психолог, предметни 
наставници, 
родитељи 

Октобар, 
децембар, 

фебруар, април, 
јун, август 

Учествовала у реализацији испита  за 
полагање ванредних ученика (члан 
комисије) 

Референт за 
ученичка питања, 
координатор 
практичне наставе, 
помоћник директора 
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Децембар  
Учествовала у организацији 
новогодишње приредбе. 

Наставнице српског 
језика и 
књижевности Јована 
Кузмановић и Бојана 
Марчетић, 
наставница вежби из 
Васпитања и неге 
деце Славица Лазић 

Новембар, 
децембар 

Припремала план посете часовима и 
обишла 10 часова 
(биологија,фармакологија, латински 
језик, математика, енглески језик, 
српски језик и књижевност, 
здравствена нега (4 часа)  

Психолог 

Октобар  
Припремила нов образац за извештај 
о стручном усавршавању и 
проследила наставницима 

Помоћник директора 

 Новембар 

Припремила презентацију о 
формативном оцењивању и 
презентовала наставницима на 
Наставничком већу, са припмерима 
добре праксе.  

Самостално 

 
Септембар 

 

Припремила припреме за час у 
оквиру обуке Развијање 
међупредметне компетенције 
ученика- „Одговоран однос према 
здрављу“ и послала Школској управи 

Наставнице Тања 
Динић  и Јелена 
Пујић,  
директор 

 Током године 
Организовала замене одсутних 
наставника 

Помоћник 
директора, психолог 

 

Децембар  

Организовала интерно стручно 
усавршавање за наставнике Стручног 
већа здравствене неге и израдила 
потврде о интерном стручном 
усавршавању  („Наркоманија“) 

Ива Милошевић, 
председник Већа 
здравстевене неге, 
Саша Миленовић 
реализатор 
предавања 

 

Организовала интерно стручно 
усавршавање за наставнике Стручног 
већа здравствене неге („Наставник 
здравстевене неге као фактор 
мотивације“) и израдила потврде о 
интерном стручном усавршавању   

Ива Милошевић, 
председник Већа 
здравстевене неге, 
Лидија Алексић 
реализатор 
предавања 
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Организовала интерно стручно 
усавршавање за наставнике Стручног 
већа козметичке групе предмета 
(„Улога хијалуронске киселине у 
подмлађивању коже лица“) и 
израдила потврде о интерном 
стручном усавршавању   

Марија Јаковљевић 
председник Већа 
козметике, Драгана 
Петковић, 
реализатор 
предавања 

 
Децембар, 
фебруар  

Припремила и издала  потврде 
наставницима о интерном стручном 
усавршавању „Формативно 
оцењивање“  

Самостално 

 

Од почетка 
школске 

године, сваког 
месеца 

Пратила  реализацију образовно-
васпитног рада (одвијање 
наставе, постигнућа ученика и 
наставника, понашање ученика 
и наставника и сл., материјале 
на Гугл учионици) 
 

Психолог, директор, 
помоћник директора 
предметни 
наставници 

Октобар, 
новембар 

Пратила рад ученика у 
одељењима у којима је долазило 
до несугласица између ученика 
и наставника 

Психолог, 
одељењске 
старешине 

Током године 
Пратила вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног 
образовног плана 

Психолог, чланови 
Тима за инклузивно 
образовање 

Јул, август 

Учествовала у изради годишњег 
извештаја о раду установе 
(нарочито реализација стручног 
усавршавања у установи и ван, 
успех и владање ученика на 
крају школске године) 

Психолог, директор, 
руководиоци 
тимова, стручних 
већа и стручних 
органа 

 
(класификацио

ни периоди) 

Пратила и  анализирала успех и 
владање ученика на 
класификационим периодима, и 
предлагала мере за њихово 
побољшање. Извештавала 
Наставничко веће о томе. 

Наставници, 
психолог 

Прво 
полугодиште 

Анализирала реализацију часова 
редовне наставе и других облика  
образовно- васпитног рада. 

Психолог, директор, 
помоћник директора 

Током године 

Пратила начин вођења педагошке 
документације наставника (увид у 
електронски дневник и пружање 
смерница наставницима око 
евентуалних измена, допуна и сл.) 

Помоћник директора 

Сваког месеца 
у току првог 
полугодишта  

Пратила израду месечних и 
недељних планова наставника 

Самостално 
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Септембар, 
октобар 

Пружала помоћ  наставницима на 
конкретизовању и 
операционализовању циљева и 
задатака  образовно-васпитног рада. 

Наставници 

Током године 
Пружала помоћ  наставницима у 
изради годишњих и месечних 
планова 

Наставници 
 

У данима када 
се настава 

одвијала по 
комбинованом 

моделу 

Пружала помоћ наставницима у 
изради материјала за учење  

Наставници 

Током првог 
полугодишта 

Мотивисала  наставника да се 
континуирано стручно усавршавају 
израђују плана професионалног 
развоја и напредовања у струци. 

Психолог, 
наставници 

Током првог 
полугодишта, 
према потреби 

Пружала помоћ наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима 
којима је потребна додатна подршка 
(ученицима са тешкоћама у развоју). 
 

Психолог, чланови 
Тима за инклузивно 
образовање 

Током првог 
полугодишта, 
континуирано 

Упознавала одељењске старешине и 
одељењска већа са релевантним 
карактеристикама нових ученика. 

Одељењске 
старешине, психолог 

Октобар, 
новембар 

Пружала помоћ одељењским 
старешинама у реализацији 
појединих садржаја часова 
одељењске заједнице. 

Одељењске 
старешине, психолог 

Током првог 
полугодишта, 
континуирано 

Пружала помоћ  наставницима у 
остваривању свих форми сарадње са 
породицом.Учествовала у 
заједничким разговорима како би се 
потенцијални проблеми решили.  

Одељењске 
старешине, 
психолог, родитељи 

Током године 

Пружала помоћ наставницима у 
организацији и реализацији интерног 
стручног усавршавања (организација 
предавања, трибина, приказ 
специјалистичког рада и сл.) 

Самостално, 
наставници 

Током године, 
континуирано 

Пружала помоћ новим наставницима 
у организацији наставе и вођењу 
администрације. 

Психолог, директор, 
помоћник директора 

 
 
 
 

Септембар, 
октобар 

Учествовала у организацији пријема 
ученика, пратила  процес адаптације 
и пружала подрашку ученицима у 
превазилажењу тешкоћа адаптације 

психолог 
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4. 
 
 

Септембар 

Реализовала радионице са ученицима 
првих разреда у циљу упознавања 
ученика са радом педагошко-
психолошке службе 

Психолог, 
одељењске 
старешине 

Током првог 
полугодишта 
континуирано 

Саветодавно радила са ученицима 
који имају тешкоће у учењу, 
развојне, емоционалне и социјалне 
тешкоће, проблеме прилагођавањa, 
породичне проблеме 

Психолог  

Током године 
Идентификовала и радила на 
отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу и понашању 

Психолог, 
наставници 

Током године 

Пружала подршку развоју 
професионалне каријере ученика 
професионалним информисањем и 
саветовањем 

Тим за каријерно 
вођење и саветовање 

 
 

Током године 

Промовисање, предлагање мера, 
учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља, а повећања 
толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање 
здравих стилова живота. 

Помоћник 
директора,  
одељењске 
старешине, Тим за 
заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
психолог, Ученички 
парламент 

Током године 

Учествовање у појачаном васпитном  
раду за ученике који врше повреду 
правила понашања у школи. 
Израда плана појачаног васпитног 
рада и реализација истог 

Психолог,  
одељењске 
старешине 
Тим за заштиту 
деце/ученика од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања, 
родитељи ученика 

Током године 

Организовање и реализовање 
предавања, трибина и других 
активности за ученике из области 
менталног здравља, педагошке, 
развојне и социјалне психологије 

Помоћник 
директора, психолог, 
наставници, спољни 
сарадници, 
Ученички парламент 
 

Током године, 
према потреби 

Пружање подршке и помоћи у 
решавању конфликтних ситуација 
између наставника и ученика. 

Психолог, 
одељењске 
старешине 
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Током године, 
према потреби 

Учествовање у изради педагошког 
профила  ученика за  ученике којима 
је потребна додатна подршка израда 
индивидуалног образовног плана. 

 

Психолог, Тим за 
инклузивно 
образовање, 
родитељи, спољни 
сараданици 

Током године 
према 

распореду 
часова 

Реализација часова из предмета 
предшколска педагогија, васпитање и 
нега деце 3 и 4, у одељењима 
образовног профила медицинска 
сестра-васпитач (II/5, III/5, IV/5) 

Самостално, 
наставници 
практичне наставе 
на предмету 
Васпитање и нега 
деце 3 и 4 

Јануар, 
фебруар, март 

Учествовала у припреми и 
реализацији приредбе поводом 
обележавања Дана васпитача 
21.марта 

Ученици свих 
разреда образовног 
профила медицинска 
сестра-васпитач, 
наставница српског 
језика Јована 
Кузмановић, 
наставнице 
практичне наставе 
Славица Лазић и 
Бојана Хасанбеговић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Током године 

Саветодавно радила  са родитељима 
односно старатељима ученика који 
имају тешкоће у развоју, учењу и 
понашању 

Самостално и у 
сарадњи са 
психологом 

Током године 

Саветодавно  радила и усмеравала 
родитеље ученика који врше повреду 
правила понашања у школи и којима 
је одређен појачани васпитни рад 

Самостално и у 
сарадњи са 
психологом и 
одељењским 
старешинама 

Током године 
Учествовала у изради  и вредновању 
Индивидуалног образовног плана за 
ученике који се образују по ИОПу 

Психолог, 
одељењске 
старешине, 
наставници, 
персонални асистент  

Током године 

Учествовала у реализацији програма 
сарадње установе са родитељима 
(родитељски састанци, Савет 
родитеља) 

Директор, помоћник 
директора, психолог 

Током године, 
према потреби 

Укључивала  родитеља, 
старатеље у поједине облике 
рада установе (настава, секције, 
предавања, пројекти...) и 
партиципација у свим 
сегментима рада установе, у 
зависности од епидемиолошке 
ситуације.  

Директор, 
одељењске 
старешине, 
психолог,  
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6. 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором, стручним 
сарадницима на истраживању 
постојеће  образовно-васпитне 
праксе и специфичних проблема и 
потреба установе и предлагање мера 
за унапређење. 

Директор, помоћник 
директора, психолог 

Током године 

Сарађивала са директором и 
стручним сарадницима у 
организовању трибина, предавања, 
радионица за ученике, запослене, 
родитеље 

Директор, помоћник 
директора, психолог 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором и 
стручним сарадницима у оквиру рада 
стручних тимова и комисија и 
редовна размена информација. 
 

Директор, помоћник 
директора, психолог, 
представници 
стручних већа и 
тимова 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором и 
стручним сарадницима на 
заједничком планирању активности, 
изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду 
школе. 

Директор, помоћник 
директора, психолог 

Током године, 
континуирано 

Тимски радила  на проналажењу 
најефикаснијих начина унапређивања 
вођења педагошке документације у 
установи. 

Помоћник директора 

Током године, 
континуирано 

Сарађивала са директором и 
психологом по питању приговора и 
жалби ученика и његових родитеља, 
односно старатеља на оцену из 
предмета и владања. 

Директор, психолог 

Током године, 
континуирано 

Свакодневно  размењивала  
информација са психологом и 
правила договор око активности 

Психолог 

7. Током године 

Учествовала у раду  
Наставничког већа, 
(саопштавањем,информисањем 
о резултатима обављених 
анализа, прегледа, истраживања 
и других активности од значаја 
за образовно-васпитни рад и 
јачање  наставничких 
компетенција), одељењских 
већа, била члан матурског 
испитног одбора, члан 
испитних комисија за ванредне 
ученике. 

Чланови 
Наставничког већа, 
директор, помоћник 
директора, 
коородинатор 
практичне наставе, 
психолог 
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Током године, 
континуирано 

Учествовала у раду тимова, Већа, 
актива и комисија на нивоу установе 
који се образују ради остваривања 
одређеног задатка, програма или 
пројекта. Учествовала у раду 
педагошког колегијума и стручних 
актива за развојно планирање и 
развој школског програма. 

Педагошки 
колегијум,  
Представници 
тимова, већа, актива 
 

Током године, 
према потреби 

Сарађивала са образовним, 
здравственим , социјалним и 
другим инстутуцијама 
значајним за остваривање 
циљева образовно-васпитног 
рада и добробити ученика. 

Директор, психолог, 
коороинатор 
практичне настве, 
спољни сарадници 

 Сваког месеца 

На месечном нивоу извештавала 
ментора на пројекту везаном за 
укључивање ученика миграната 
у редовну наставу 

Ментор Дарко 
Стојковић, Марина 
Обућина, одељењски 
старешина 

9. 

Током године, 
континуирано 

Водила евиденцију о 
сопственом раду на дневном, 
месечном, тромесечном  и 
годишњем нивоу. 

Самостално 

Током године 

Припремала се за послове 
предвиђене годишњим програмом и 
оперативним плановима рада 
педагога 

Самостално 

Током године 

Прикупљала податаке о  
ученицима и чувала материјале 
који садрже личне податке о  
ученицима у складу са етичким 
кодексом педагога. 

Самостално 
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Током године, 
континуирано 

Стручно  се усавршавала : 
праћење стручне литературе и 
периодике, праћење 
информација од значаја за 
образовање и васпитање на 
интернету; похађала  
акредитованих семинара, 
(Програм обуке за оснаживање 
запослених у образовању за 
развијање одговорног односа 
према здрављу, очувању здавља 
и безбедности ученика), 
Заштита деце са сметњама у 
развоју у ситуацијама 
дискриминације, насиља, 
злиостављања и занемаривања; 
вебинарима (Вебинар о 
државној матури; Формативно 
оцењивање, примери из 
основних и средњих школа); 
размењивала искуство и 
сарађивала са Секцијом 
стручних сраданика школа на 
Новом Београду. 

Самостално 

 
Прво 

полугодиште 

Припрема документације за 
чланство у Педагошком 
друштву. 

Самостално 

 
Прво 

полугодиште 

Припрема документације и 
реализација потребних 
активности за подношење 
захтева за полагање испита за 
лиценцу- педагог Наташа 
Ђорић; 

Директор, помоћник 
директора, секретар 
школе  

 Јун 
Бранка Пераловић положила 
испит за лиценцу 

самостално 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 
 

Област рада 
Време 

реализације 
Реализоване активности Сарадници 

1. 

 
 

Септембар и 
током године 

 
 
 

-Израђен је годишњи план и 
програм рада библиотеке, као и и 
месечни планови рада 
библиотеке 
 -Испланиране су активности 
рада са ученицима 
-Урађен је план рада 
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Септембар и 
октобар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар – Јул  

библиотечке секције 
-Ученици су упознати са 
библиотечком грађом и 
оспособљени за самостално 
коришћење књижног фонда, 
енциклопедија, лексикона, 
стручне литератире и часописа 
према упутству библиотекара 
Школе 
-Наставници су упознати са 
планом и програмом библиотеке, 
као и планом набавке нових 
књига наслова домаће и стране 
белетристике 
-Формирана је библиотечка 
секција 
-Континуирано праћење 
издавачке делатности 
-Библиотекар је континуирано 
сређивала књижни фонд према 
УДК бројевима и обележавала 
ормане и полице 
пластифицираним картицама са 
УДК бројевима сортираним 
према врсти књижевности 
(српска, руска, енглеска...) и 
врсти стручне литературе 
(медицина, психологија, 
козметика, речници и 
лексикони...) 
-Сајам књига, због неповољне 
епидемиолошке ситуације 
одржан са мањим бројем 
издавача 
-Библиотекар је посећивала 
књижаре и издавачке куће где се 
упознала са новим издањима -
посета Народној, Градској и 
Матичној библиотеци у Земуну 
Посета књижевним трибинама 
-Због неповољне епидемиолошке 
ситуације нису организоване 
књижевне трибине посвећене 
добитнику НИН-ове награде, 
није организована продајна 
изложба књига у школи, као ни 
посета позоришним представама 
 

 
 
 

Чланови стручних 
већа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланови стручних 
већа 
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2 

 

Током године 
Учествовала у вредновању и 
праћењу васпитно-образовног 
рада установе 

Наставници 
Директор  
Педагог  
Психолог 

3 Октобар 

-Успостављена је континуирана 
сарадња са наставницима и 
педагошко-психолошком 
службом 
-Постигнут је договор о набавци 
стручне литературе и лектире 

Наставници 
Директор  
Педагог  
Психолог 

4 Током године 

-Ученици су учествовали у раду 
библиотечке секције и сређивању 
књижног фонда, као и 
обележавању књижног фонда 
према УДК бројевима, а 
белетристику (домаћу и страну) 
према издавачким кућама 

Чланови Стручног 
већа српског језика, 
књижевности и 
уметности 
 

5 

Септембар 
Током године 
 
Мај – Јун  
 

-Одељењске старешине су 
упознале родитеље ученика са 
радом школске библиотеке и  
књижним фондом школе 
-За потребе оспособљавања 
ученика у систему одбране 
одржано је 4 часа на часовима 
одељењске заједнице где је 
библиотекар ученицима и 
наставницима проследила 
неопходан материјал пропраћен 
едукативним филмовима 

Одељењске 
старешине 

6 
 

Током године  

-Успостављена је сарадња са 
директором и стручним 
сарадницима на пословима који 
се тичу обезбеђивања 
ефикасности, економичности и 
флексибилности образовно –
васпитног рада установе 

Директор 
Помоћник 
директора  
Психолог  
Педагог 

7 Током године 
-Библиотекар је учествовала у 
раду тимова установе 

Сви тимови који су 
формирани у 
установи 

8 
Током године 
 
 

-Библиотекар је током године 
сарађивала са издавачким 
кућама, локалном заједницом и 
другим школским библиотекама 
у Земуну 
-Библиотекар школе је 
Министарству одбране доставила 
списак ученика трећег разреда 
ради увођења у војну евиденцију 

Директор 
Помоћник 
директора  
Психолог  
Педагог 
 
 
  
Комисија за 
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Ревизија књижног фонда која је 
започела 2020. године завршена 
је 30.06.2022. На Школском 
одбору усвојени су записник и 
извештај о ревизији. 

ревизију 

9 

Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мај –Јун  

-Библиотекар је континуирано 
према плану и програму слала 
ученицима и наставницима 
лектире у електронској форми, 
као и друге потребне материјале 
за реализацију наставног плана и 
програма  
-Вршено је издавање књига 
ученицима и наставницима у 
школској библиотеци 
-Формирана је на инстаграму 
страница Школска библиотека и 
Ученички парламент где су 
ученици могли да се информишу 
о раду библиотеке, преузму 
лектиру и материјале у 
електронском облику, као и да се 
информишу о раду Ученичког 
парламента и одржавању 
састанака истог 
-Библиотекар је набавила књиге 
за награде ученицима са 
просеком 5.00, за ученика 
генерације и ученике носиоце 
Вукове дипломе 
- библиотека Школе је 
опремљена новим намештајем 

Самостално 
Ученички 
парламент 

10 Током године 

-Библиотекар је водила 
евиденцију о сопственом раду, 
као и о броју издатих књига 
током године (издато је око 5500 
књига) 
- Библиотекар је сређивала 
књижни фонд – укупно је 
набављено 188 књига 
- Библиотекар је пратила стручну 
литературу и учествовала у 
активним струковним 
удружењима библиотекара 
(онлајн) 
Након ревизије књижни фонд 
броји 9 053 књиге. 

Самостално 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци 
активности 

Септембар 

Разматран је Годишњи план рада за школску 
2021/2022.годину. 
Усвојен је распоред писмених задатака и 
контролних вежби.  
Разматран је Извештај о раду школе и директора 
за школску 2020/2021. годину. 
Чланови Наставничког већа су упућени у мере 
заштите здравља ученика и запослених током 
трајања пандемије и начинима прилагођавања 
наставе у складу са бројем оболелих ученика. 
Ученици који су поднели молбу и предали 
лекарско уверење уз одговарајућу 
медицинску документацију ослобађени су 
наставе физичког васпитања.  

Директор 
Помоћник 
директора Педагог 
Психолог 

Чланови Већа 

Новембар 

Прослава Дана школе није реализована због 
неповољне епидемиолошке ситуације. 
 
Разматрани су резултати у учењу и дисциплини 
на крају првог класификационог периода. 
 
Дискутовано је о искуствима у реализацији 
комбинованог модела наставе на крају првог 
класификационог периода школске 2020/2021. 
године. 
 
Дат је предлог мера за унапређење 
васпитно_образовног рада. 
 
Ученици који су поднели молбу и предали 
лекарско уверење уз одговарајућу 
медицинску документацију ослобађени су 
наставе физичког васпитања.  
 
Поднет је извештај о полагању испита 
ванредних кандидата и кандидата на 
доквалификацији и преквалификацији у 
октобарском испитном року. 
 
Реализовано је предавање на тему 
формативног оцењивања с акцентом на 
стручна упутства и конкретне примере из 
праксе 

Педагог 
Психолог Тим за 
самовредн. 
Стручни актив за 
развојно 
планирање Тим за 
праћење 
остварености 
годишњег плана 
рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наташа Ђорић, 
Јована Кузмановић 
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Фебруар 

Разматран је извештај o oствареним резултaтима 
на крају првог полугодишта  
Предложене су мере за побољшање квалитета 
наставе и успеха ученика. 
Поднет је извештај о полагању испита ванредних 
кандидата у децембарском испитном року. 
Поднети су извештаји са стручног 
усавршавањa наставника.  
Ученици који су поднели молбу и предали 
лекарско уверење уз одговарајућу 
медицинску документацију ослобађени су 
наставе физичког васпитања.  

Педагог 
Директор 
Помоћник 
директора  
 

 
 

Април 

Анализиран је успех ученика на крају трећег 
класификационог периода и поднет је извештај о 
успесима ученика на такмичењима. 
Поднет је извештај о полагању испита ванредних 
кандидата и кандидата на доквалификацији и 
преквалификацији у фебруарском испитном року. 
Ученици који су поднели молбу и предали 
лекарско уверење уз одговарајућу 
медицинску документацију ослобађени су 
наставе физичког васпитања.  
 
Поднет је предлог Наставничког већа за 
чланове Школског одбора из реда 
запослених школе. 

 
Директор, 
Помоћник 
директора Педагог, 
психолог, 
одељенске 
старешине 
 
 
 
 
 
Чланови 
Наставничког већа 
 

Мај 

Поднет је извештај о полагању испита ванредних 
кандидата и кандидата на доквалификацији и 
преквалификацији у априлском испитном року. 
 
Ученици који су поднели молбу и предали 
лекарско уверење уз одговарајућу медицинску 
документацију ослобађени су наставе физичког 
васпитања. 
 
Поднет је предлог Наставничког већа за чланове 
Комисије из реда наставника и ненаставног 
особља за избор директора Школе. 
 
Поднет је предлог Наставничког већа за чланове 
Комисије за избор ученика генерације. 
 
Поднет је извештај о успесима ученика на 
такмичењима. 
 

Биљана Јовановић 
Главоњић 
 
 
Јасмина Цвијовић 
Вуковић 
 
 
 
 
Чланови 
Наставничког већа 
 
 
Чланови 
Наставничког већа 
 
Иван Ракић, 
Елизабета 
Марковић 
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Јун  

Анализиран је успех ученика завршних разреда 
на крају другог полугодишта. 
Извештавано је o оствареним резултатима на 
крају другог полугодишта у успеху ученика 
првог, другог и трећег разреда. 
Наставничко веће је изрекло похвале и награде 
ученицима завршних разреда. 
Проглашен је ученик генерације. 
Наставничко веће је упознато са предстојећом 
онлајн обуком „Етика и интегритет“ у оквиру 
трећег циклуса Плана интегритета коју спроводи 
Агенција за спречавање корупције. 
Формиран је испитни одбор за матурски испит. 
Наставничко веће је упознато са садржином 
записника о стручно педагошком надзору број 
611-00653/2022-11 који је у школу примљен 
27.06.2022. године и заведен под бројем 01-964. 
Анализирана је реализација самовредновања 
и вредновања, Развојног плана, Годишњег 
плана рада школе.  

Директор 
Помоћник 
директора Педагог 
Психолог 
Одељенске 
старешине Тим 
за самовредн. 
Стручни актив за 
развојно 
планирање Тим за 
праћење 
остварености 
годишњег плана 
рада 

Jул 

Поднет је извештај о полагању матурских испита 
у школској 2021/2022. години. 
Изабрана је комисија за упис ученика у први 
разред. 
Поднет је извештај о полагању испита 
ванредних кандидата и кандидата на 
доквалификацији и преквалификацији у 
јунском испитном року. 

 

Август 

Изнет је предлог мера за унапређивање 
рада у новој шкoлској години. 
Приказан је извештај Тима за самовредновање и 
вредновање рада школе. 
Дата су упутства за почетак школске 
2022/2023. године (у условима неповољне 
епидемиолошке ситуације).  
Усвојени су уџбеници за школску 2022/2023. 
годину. 

Директор 
Помоћник 
директора Педагог 
Психолог 
Одељенске 
старешине 
Представници 
стручних већа и 
тимова 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Време 
реализације 

Реализоване активности 
Носиоци 

активности 

Септембар 
 

Конституисан је Савет родитеља и чланови 
Савета родитеља су упознати са надлежностима 
истог.  
Извршен је избор председника Савета родитеља 

Председник Савета, 
директор, секретар, 
педагог, психолог  
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(Марија Јанковић, представник родитеља 
одељења IV/4) и заменика председника (Марија 
Станковић, представник родитеља одељења III/5), 
као и избор члана- Марија Станковић и заменика 
члана-Марија Јанковић за Општински Савет 
родитеља.  
Чланови Савета родитеља су упознати са 
организацијом и моделима наставе у условима 
неповољне епидемиолошке ситуације изазване 
вирусом COVID-19, као и обавезним мерама 
заштите у циљу превенције вируса. 
Разматран је Извештаја о раду школе за школску 
2020/21. годину и Извештај о раду директора 
школе за школску 2020/2021. годину. 
Разматран је Годишњи план рада школе за 
школску 2021/2022. годину.  
Донета је одлука о висини „ђачког динара“ за 
ученике првог разреда за школску 2021/22. 
годину у износу од 2000,00 динара.  
 

Децембар 
 

Разматран је извештај о постигнутом успеху и 
владању ученика на крају првог класификационог 
периода школске 2021/22. године.  

Председник Савета, 
директор, педагог, 
психолог  

Фебруар 
 

Разматран је извештај о успеху и владању 
ученика на крају првог полугодишта школске 
2021/22. године, као и предлог мера за даље 
унапређивање рада. Седница Савета родитеља је 
због неповољне епидемиолошке ситуације 
одржана електронским путем. 
-Због неповољне епидемиолошке ситуације 
предавања „Родитељи родитељима“ нису 
одржана. 

Председник Савета,  
директор, 
психолог, педагог 

Мај 
 

Разматран је извештај о постигнутом успеху и 
владању ученика на крају трећег 
класификационог периода школске 2021/22. 
године, као и предлог мера за даље унапређивање 
рада. 
Извршен је избор три представника родитеља за 
чланове Школског одбора - Марија Станковић 
(представник родитеља одељења III/5), Миломир 
Тришовић  (представник родитеља одељења II/2) 
и Марија Јанковић (представник родитеља 
одељења IV/4) 
 
Донета је одлука о висини „ђачког динара“ за 
ученике другог, трећег и четвртог разреда за 
школску 2022/2023. години у износу од 2000,00 
динара 

Председник Савета, 
директор, педагог, 
психолог 
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Јун 
 

 
Разматран је извештај постигнутом успеху и 
владању ученика на крају другог полугодишта 
школске 2021/22. године. 
динара. 

Чланови Савета родитеља упознати су са 
садржином записника о ванредном 
инспекцијском надзору бр: 611-00653/2022-11 од 
20.06.2022. године. 

Председник Савета 
директор, педагог, 
психолог, секретар 

Јул 
Утврђена је висина надокнаде за наставнике 
ангажоване на извођењу екскурзија ученика 

Председник Савета 
родитеља 

Током године 

Општински савет родитеља није сазиван убог 
неповољне епидемиолошке ситуације, тако да 
током школске 2021/22. године није 
успостављена сарадња са истим. 

Представник у 
Општинском 
савету родитеља 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 
Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Новембар 

Анализирана је реализације Годишњег плана рада 
за школску 2021/2022. годину.  
Израђен је план школских такмичења.  
Анализирана је реализација самовредновања рада 
школе. 
Анализарана је реализација Развојног плана 
школе. 
Анализирана је реализације наставног плана и 
програма. 
 Разматран је извештаја о раду Стручних већа и 
секција. 
Анализирана је реализације часова допунске и 
додатне наставе и секција. 
Разматран је извештај о раду Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања.  
Разматран је извештај о раду Тима за инклузивно 
образовање.  
Разматран је извештаја о раду Тима за каријерно 
вођење и саветовање.  

Представници 
стручних већа и 
тимова 
Директор школе  
Помоћник 
директора 
 координатор 
практичне наставе 
чланови педагошког 
колегијума 
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Разматран је извештај о стручном усавршавању  
наставника.  
Организоване су активности у вези са 
обележавањем Дана козметике. 
Донета је одлука о спровођењу инклузивне 
наставе на предлог Тима  за инклузивно 
образовање 

Фебруар 

Анализирана је реализације Годишњег плана рада 
за школску 2021/2022. годину.  
Анализирана је реализација самовредновања рада 
школе. 
Анализарана је реализација Развојног плана 
школе. 
Анализирана је реализације наставног плана и 
програма. 
 Разматран је извештаја о раду Стручних већа, 
актива и секција. 
Анализирана је реализације часова допунске и 
додатне наставе и секција. 
Разматран је извештај о раду Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања.  
Разматран је извештај о раду Тима за инклузивно 
образовање.  
Разматран је извештаја о раду Тима за каријерно 
вођење и саветовање.  
Разматран је извештај о стручном усавршавању  
наставника. 
Донета је одлука о спровођењу инклузивне 
наставе на предлог Тима  за инклузивно 
образовање и укидању рада по ИОПу 2 за ученицу 
Борковић Марију. 

Представници 
стручних већа и 
тимова 
Директор школе  
Помоћник 
директора 
 координатор 
практичне наставе 
чланови педагошког 
колегијума 

Април 

Анализирана је реализације Годишњег плана рада 
за школску 2021/2022. годину.   
Анализирана је реализација самовредновања рада 
школе. 
Анализарана је реализација Развојног плана 
школе. 
Анализирана је реализације наставног плана и 
програма. 
 Разматран је извештаја о раду Стручних већа и 
секција. 

Представници 
стручних већа и 
тимова 
Директор школе  
Помоћник 
директора 
 координатор 
практичне наставе 
чланови педагошког 
колегијума 
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Анализирана је реализације часова допунске и 
додатне наставе и секција. 
Разматран је извештај о раду Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања.  
Разматран је извештај о раду Тима за инклузивно 
образовање.  
Разматран је извештаја о раду Тима за каријерно 
вођење и саветовање.  
Разматран је извештај о стручном усавршавању  
наставника.  
Организоване су активности у вези са 
обележавањем Дана сестринства. 

Јун 

Сагледан је рад стручних већа, актива, тимова и 
секција и договорен начин израде извештаја о 
раду за школску 2021/2022. годину. 
Предлог прерасподеле часова за школску 
2022/2023. годину. 
 Анализа стручног усавршавања наставника. 

Представници 
стручних већа и 
тимова 
Директор школе  
Помоћник 
директора 
 координатор 
практичне наставе 
чланови педагошког 
колегијума 

Август 

Договорена је израда планова рада Стручних већа, 
тимова и актива за школску 2022/2023. годину.  
Договорена је израда плана стручног усавршавања 
наставника за школску 2022/2023. годину. 
 Организација почетка школске 2022/2023. године. 

Представници 
стручних већа и 
тимова 
Директор школе  
Помоћник 
директора 
 координатор 
практичне наставе 
чланови педагошког 
колегијума 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА  
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ПРОЈЕКТА „ШКОЛА ЗА СВАКО ДЕТЕ“ 
 
У јануару 2022. године успешно је завршена реализација школског пројекта под 

називом „Школа за свако дете“, усмереног ка циљу одговарања на потребе миграната и 
тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и 
побољшање капацитета за смештај и пружање услуга. Предлог овог пројекта је израђен према 
смерницама Јавног позива за установе образовања и васпитања које су током школске 
2019/20. године образовале ученике мигранте/тражиоце азила за доделу грантова, објављеног 
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које учествује у реализацији 
програма „Подршка ЕУ систему управљања миграцијама у Србији“. Овај програм је део 
програма Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном 
суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, а кроз доделу малих грантова 
образовним установама подстиче унапређивање капацитета образовних институција за 
укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији. Предлог пројекта 
„Школа за свако дете“ је одобрен у јулу 2020. године и планиране активности су реализоване 
током наредних годину и по дана.  

 

Одговарајући на проблеме и изазове са којима се у Школи из године у годину 
суочавамо, а у вези са развојем и остваривањем инклузивног васпитно-образовног процеса, 
пројектом „Школа за свако дете“ смо остваривали пројектом постављене специфичне 
циљеве: 

-пружити адекватну, увремењену и директну, материјалну и нематеријалну подршку 
ученику мигранту/тражиоцу азила, као и другим ученицима школе, који се налазе у стању 
потребе за подршком у процесу њиховог образовања и васпитања, инклузије и интеграције у 
школи, локалној и широј друштвеној заједници; 

-унапредити ресурсе школе за пружање адекватне подршке деци/ученицима из 
осетљивих група, кроз унапређивање материјалних услова за живот и рад у школи, 
компетенција запослених у школи (наставника, стручних сарадника, представника 
руководства школе, административног и помоћног особља), као и компетенција ученика 
школе (вршњаци); 
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-развити и ојачати ефикасну мрежу сарадње између свих релевантних учесника 
(појединаца и институција) укључених у процес образовања и васпитања, која ће допринети 
сензибилизацији припадника друштвене заједнице за потребе деце/ученика из осетљивих 
група, као и даљем развоју и одржању подстицајног и толерантног окружења за све.  

 

 
Иако из објективних разлога нису реализоване све пројектом планиране активности, 

очекивани резултати су остварени.  
-Пружена је директна материјална и нематеријална подршка ученику мигранту и 

другим ученицима из депривираних средина и осетљивих група. 
За ученика мигранта је обезбеђена материјална подршка за живот и рад у школи – 

гардероба, која му је била неопходна за свакодневни живот, и компјутер, који је умногоме 
олакшао његово учешће у настави, комуникацију са вршњацима и наставницима, израду 
школских и домаћих задатака, истраживање наставних садржаја тј. активно учешће у процесу 
образовања током наставе на даљину и наставе по комбинованом моделу. И остала техничка 
опрема, пројектор - инсталиран у учионици одељења овог ученика, смарт телевизор - 
инсталиран у школском холу, и штампач - инсталиран у просторијама психолошко-
педагошке службе, доступна је ученицима и наставницима и користи се за унапређење 
квалитета, садржаја и динамике наставног и процеса, ваннаставних активности, 
информисања, рада и напредовања свих актера школског живота.  

Ставка материјалне подршке ученику мигранту и другим ученицима из депривираних 
средина - пакети школске опреме, који су садржали неопходан школски аксесоар (ранац, 
перница, свеске, оловке, фломастери, гумице, лењир, шестар, торбица за физичко) олакшали 
су учење и обрадовали 20 материјално најугроженијих ученика школе. Уџбеници, који ће 
бити на располагању генерацијама ученика у школској библиотеци, су обезбеђени на самом 
крају реализације пројекта и у ову сврху ће бити коришћени у будућности. 

Активности тимова за подршку (Тима за додатну подршку ученику мигранту и 
вршњачких тимова за подршку ученику мигранту и ученицима са проблемима у учењу), 
индивидуализације наставе (у оквиру редовног припремања за наставу), израде, реализације, 
евалуације и унапређивања индивидуалних образовних планова (за ученике/це школе, код 
којих је препозната потреба за додатном подршком у учењу), укључивања ученика у 
ненаставне активности у школи (у рад школских секција, израду паноа, школских изложби и 
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новогодишњих акција поводом дана од значаја за рад школе и на друге теме; школске 
приредбе и окупљања нису организована) чиниле су основу нематеријалне, васпитно-
образовне и психосоцијалне подршке у процесу образовања и васпитања за ученика мигранта 
и друге ученике из осетљивих група. Вишемесечни заједнички рад на изради речника 
стручних речи и израза, а посебно на изради презентације ученика мигранта на тему културе, 
језика, земље из које долази, као и презентације у којој ученик са вршњацима компаративно 
анализира своју постојбину - Пакистан и Србију, крунисан је презентацијом ових радова 
ученицима и наставницима школе и додатно је допринео активном учешћу ученика мигранта 
и других ученика у животу и раду у школи, унапређењу њихових школских резултата, 
развоју осећаја сигурности, самопоуздања, припадности, заједништва, тимског рада, сарадње, 
а самим тим и инклузији и интеграцији у школској заједници. 

 
 
 
 

-Унапређене су компетенције запослених у школи и ученика школе за пружање 
подршке ученику мигранту и другим ученицима из осетљивих група. 

Семинар „Рад са децом из маргинализованих група“ (каталошки број 210), допринео је 
унапређењу компетенција наставника Школе за разумевање и уважавање контекста 
образовања деце из маргинализованих група, као и методичко-дидактичких компетенција 
наставника за рад са децом из маргинализованих група. Кроз активно учешће у овом и 
другим семинарима (у којима смо учествовали онлајн и мимо пројектом планираних 
активности, на тему смањења стреса у ситуацији миграција, српски као страни језик, 
дигитално образовање, дигитална учионица, формативно оцењивање, настава оријентисана 
на исходе и други) наставници су оснажени и за разумевање значаја и примену 
индивидуализације у настави, оцењивања у функцији мотивације ученика, дигиталних алата, 
као и развој, унапређивање и прилагођавање наставног процеса свим учесницима у истом.  

Учешћем наставника и ученика у активностима презентације примера добре праксе у 
раду са ученицима мигрантима, фокус групама спољних сарадника са ученицима 
(организованим у школи) и предметним наставницима (организованим на даљину), 
радионицама за ученике, огледним и тимским часовима демонстрације практичних вештина 
(организованим за наставниике и ученике Основне школе „Бранко Пешић“ у нашој школи), 
огледним часовима демонстрације практичних вештина и размене искустава наставника и 
ученика средњих стручних школа (организованим у Школи за негу лепоте, за наставнике и 
ученике наше школе), разменама посета часовима наставника који користе 
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индивидуализовани приступ настави - унапређене су компетенције запослених у школи за 
пружање подршке ученику мигранту и ученицима из осетљивих група, али и компетенције 
ученика за пружање вршњачке подршке ученику мигранту и другим вршњацима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компетенције ученика унапређене су и кроз активности израде презентација ученика 
мигранта и других ученика одељења, представљања радова ученика у Гугл учионици 
Ученичког парламента и у холу школе и радионице за подстицање вршњачке подршке 
реализоване у школским одељењима на часовима одељењских заједница, као и присуством 
представи и разговору са одраслим особама са сметњама у развоју, приликом гостовања 
драмске секције Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно“ у 
Школи. 

-Сензибилисани су припадници друштвене заједнице за потребе ученика из осетљивих 
група.  

Иако су, из објективних разлога, активности на тему подршке заједнице ученицима из 
осетљивих група - трибина за Савет родитеља и радионица за родитеље ученика школе – 
реализоване на даљину, коришћењем дигиталних средстава комуникације, ове активности су 
допринеле укључивању родитеља у разматрање теме подршке деци/ученицима из осетљивих 
група, унапређењу разумевања положаја деце миграната и њихових породица у нашој земљи, 
као и одбацивању предрасуда и развоју толеранције према припадницима осетљивих група у 
нашој заједници. На тај начин смо и родитеље ученика, индиректно укључили и живот и рад 
школе, те у борбу за толерантније, инклузивније и интегрисаније друштво. Промоција 
активности и резултата пројекта у образовно-васпитним и другим институцијама и локалној 
заједници биће реализоване такође на даљину. 

Мрежа сарадње на пружању подршке ученику мигранту, успостављена између 
руководства, психолошко-педагошке службе, чланова школских тимова, наставника и 
ученика, сарадника из Прихватилишта, старатеља ученика миграната, сарадника из других 
основних и средњих школа у којима се образују ученици мигранти, ментора на реализацији 
овог пројекта и пружању подршке ученику мигранту, представницима фирми и организација 
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које посредују у набавкама за ученика и школу, је успостављена, проширена, ојачана и 
недвосмислено усмерена на унапређивање процеса инклузије и интеграције. 

Иако су неке од активности имале мањи обухват учесника од планираног, неке су 
имале и већи. На крају, ове промене нису значајно утицале на степен остварености 
очекиваних резултата, захваљујући континуираној размени стечених знања и искустава, 
дисеминацији стечених знања, вештина и искустава унутар колектива и заједнице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тим пројекта „Школа за свако дете“ и током школске 2021/22. године чиниле су: 

Радица Стојановић - особа одговорна за реализацију пројекта, Ирена Ванић - координатор 
пројекта, Марина Обућина – сарадник на реализацији активности пројекта, Јелена Пујић - 
сарадник на реализацији активности пројекта, Наташа Ђорић (замена: Тамара Драгићевић) - 
сарадник на реализацији активности пројекта, Нада Матијевић – финансијски сарадник на 
реализацији пројекта.  

 
Пројекат „Школа за свако дете“ је реализован током школске 2020/21. и 2021/22. 

године. У табели која следи је приказана динамика реализованих активности пројекта. 
Будући да, из објективних разлога (текуће епидемиолошке ситуације, ограничења у 
реализацији трошкова који укључују ПДВ и динамике уплата средстава од стране донатора), 
неке од планираних активности пројекта нису реализоване у првобитно планираном периоду 
август 2020. - мај 2021. године, анексом уговора о реализацији пројекта, као и ревидираним 
буџетом пројекта, а у складу са динамиком сарадње са донатором, планирано је да се исте 
реализују током школске 2021/22. године. 
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Време 
реализације 

Садржај активности 

2020/21. 
година 
 

-Формиран је Тим за додатну подршку ученику мигранту, који је радио 
током целог трајања школовања ученика (август 2020.) 
-Формиран је вршњачки тим за подршку ученику мигранту, који је радио 
током целог трајања школовања ученика (септембар 2020.)  
-Реализовани су огледни часови демонстрације вештина тимске подршке 
инклузији, радионице јачања групне кохезије и планиране посете часовима 
(октобар 2020.) 
-Запослени су укључени у препоручене обуке ЗУОВ-а: „Смањење стреса у 
ситуацији миграција“ (14 наставника, октобар 2020.) и „Српски као страни 
језик“ (5 наставника, новембар 2020.)  
-Обезбеђен је и ученику мигранту на служење додељен компјутер са циљем 
обезбеђивања бољих услова за похађање наставе и извршавања школских 
обавеза (децембар 2020.) 
-Набављена је и инсталирана опрема за учионицу одељења у ком учи ученик 
мигрант са циљем обезбеђивања бољих услова за похађање наставе и 
извршавања школских обавеза (децембар 2020.)  
-Обезбеђен је један ласерски штампач за штампање материјала који се 
користе и/или су израђени у васпитно-образовном раду (децембар 2020.)  
-Обезбеђен је и на свима доступном месту инсталиран смарт телевизор са 
циљем опремања Ученичког клуба у школи и/или информисања ученика о 
актуелностима у школском простору (децембар 2020.) 
-Припремљена је и у Школи одржана Презентација примера добре праксе 
модел школе ОШ „Бранко Пешић“ (мај 2021.) 
-Припремљени су и у Школи одржани огледни часови демонстрације 
практичних вештина ученика одељења у ком учи ученик мигрант за ученике 
ОШ „Бранко Пешић“ (мај 2021.) 
-У Школи за негу лепоте одржани су Огледни часови демонстрације 
практичних вештина и размене искустава наставника и ученика средњих 
стручних школа (јун 2021.) 
-У Школи су реализоване Фокус групе ученика два одељења другог разреда 
на тему миграција, миграционих токова, културолошких разлика и 
сличности, прихватања и толеранције (јун 2021.) 
-Радионица са родитељима ученика два одељења и Презентација за Савет 
родитеља, такође на тему миграција, миграционих токова, културолошких 
разлика и сличности, прихватања и толеранције, због епидемиолошких 
ризика реализоване су онлајн (јун 2021.) 
-Фокус група наставника на тему миграција, миграционих токова, 
културолошких разлика и сличности, прихватања и толеранције, такође је 
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реализована онлајн уз учешће свих чланова Наставничког већа (јун 2021.) 
-Организован је семинар за запослене „Рад са децом из маргинализованих 
група“ Педагошког друштва Србије, реализован од стране сарадница ЗУОВ-а 
у просторијама Школе, у трајању од 16 сати (два дана) и уз учешће 30 
наставника и стручних сарадика Школе (јул 2021.) 
-Набављено је 20 пакета школске опреме за ученика мигранта и друге 
ученике из осетљивих група и депривираних средина и два комплета прве 
помоћи за ученике ОШ (јул/август 2021.) 

2021/22. 
година 

-Набављена је и ученику мигранту додељена гардероба за адекватно 
годишње доба, са циљем обезбеђивања услова за достојанствен живот и 
учешће у образовним активностима у Школи (новембар/децембар 2021.) 
-Набављен је дидактички материјал и велики број уџбеника за стручне и 
општеобразовне предмете, који су уврштени у фундус школске библиотеке и 
тако стављени на располагање ученицима и наставницима Школе 
(новембар/децембар 2021.) 
-Организовано је и реализовано инклузивно гостовање драмске секције 
Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно“, који 
су за ученике и наставнике, у амфитеатру школе извели представу 
„Аналфабета“, према једночинки Бранислава Нушића (децембар 2021.)  
-У сарадњи са одељењским старешинама изабрани су материјално 
најугроженији ученици првог, другог и трећег разреда Школе, којима су, под 
паролом „Школска новогодишња лутрија“ додељени пакети школске опреме 
(децембар 2021.) 
-Припремљена је и поднета комплетна документација за коначни наративни 
и финансијски извештај о реализацији пројекта, у сарадњи Тима пројекта, 
рачуноводства и руководства школе (јануар 2022.) 

Током 
реализације 
пројекта 

Континуирано су реализоване пројектом планиране инклузивне и 
административне активности: 
-индивидуализације наставе;  
-израда речника стручних речи и израза за ученика мигранта; 
-укључивање ученика у ненаставне активности у школи; 
-радионице за подстицање вршњачке подршке;  
-израда презентације ученика мигранта уз подршку; 
-комуникације и сарадње са ментором на реализацији пројекта и донаторима;  
-израде месечних извештаја о напредовању ученика мигранта и реализацији 
Плана подршке ученику мигранту;  
-вођења и архивирања документације о активностима и финансијама 
пројекта; 
-наративног и финансијског извештавања донатора о реализацији пројекта. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ПРОЈЕКТА „ILLUMINE“ 
 

У оквиру пројекта ILLUMINE (https://illumine.upf.edu/) – Заједница за истраживање и 
дељење наставних метода које се заснивају на подацима, 2. и 3. октобра 2021. године 
реализован је први сет обука за наставнике Медицинске школе „Надежда Петровић“. Тема 
обуке била је интеграција сазнања из наука о учењу и сазнања из истраживања која се баве 
професионалним развојем наставника. Учесници су имали прилике да се боње упознају са 
појмовима из неуронаука, ефективним стратегијама учења и подучавања, утицајем емоција и 
сиромаштва на учење и академска постигнућа. Размењивали су примере добре праксе, као и 
идеје за потенцијална наставничка истраживања. Током јуна и јула 2021. године у оквиру 
пројекта ILLUMINE – Заједница за истраживање и дељење наставних метода које се 
заснивају на подацима наставници Медицинске школе „Надежда Петровић“ учествовали су у 
истраживању које је осмислио тим истраживача са Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, уједно и националног координатора овог пројекта. Тема истраживања била су 
уверења и праксе наставника које су се тицале употребе дигиталних технологија у настави и 
истраживања сопствене праксе. Део података прикупљених онлајн упитником представљен је 
на конференцији 17. Дани примењене психологије у оквиру саопштења под називом 
Secondary school teachers’ motivation and self-confidence in using ICT in teaching 
(https://www.psihologijanis.rs/dpp/program-konferencije.html). 

Током септембра и октобра 2021. и ученици другог и трећег разреда учествовали су, 
након обезбеђивања сагласности родитеља, у попуњавању упитника којим су се процењивале 
њихове стратегије учења и искуства са наставницима и наставним праксама у школи. 

Чланови тима пројекта из школе су: наставнице  Невена Живковић, Емина Никочевић, 
Ирена Ванић Васић и Јелена Пујић, као помоћник директора мр Биљана Јовановић-Главоњић. 
Чланице тима не само да су стекле нова сазнања из наука о учењу, већ су имале прилику да 
испробају неке од стратегија подучавања усмерене, како на когнитивни, тако и на 
емоционални развој. Тако су са ученицима првог, другог и трећег разреда наше школе 
испробале стратегије „извлачења“, као и стратегије развијања позитивног става према 
академском стресу и уверења о интелигенцији као нечему што се може унапређивати. 
Ученици су ове активности изузетно позитивно оценили, а и преиспитали су своја уверења о 
стресу, интелигенцији и учењу.  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
 

~ 
 
 

Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности и 
уметности 

 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

септембар 

- Ажурирање и усклађивање планова 
рада и припрема за часове, договор о 
раду у условима пандемије 
- Организовање и усклађивање рада 
секција 
 
 
 
 
 
- Договор о обележавању Дана школе 
- План писмених задатака и како их 
спровести у условима пандемије 
-Планирање стручног усавршавања за 
текућу школску годину 
- Процењивање потреба, интересовања 
и могућности ученика  
 

- Стручно веће 
 
 
- Секције: хор – Драгана 
Милошевић и Миљана 
Перић, драмска – Бојана 
Драшковић, 
рецитаторска – Снежана 
Ковачевић Сапсај, 
литерарана – Биљана 
Васиљевић, 
библиотечка  – Милка 
Пуач 
 
- Чланови Стручног већа 
 
- Чланови већа 
 
- Чланови Већа 
 
- Чланови Већа 

октобар 

- Због неповољне епидемиолошке 
ситуације и одлуке Кризног штаба, 
није било програма за Дан школе. 
Војислава Врцељ је са ученицима 
поставила пано. 
 
- Сајам књига, због неповољних 
епидемиолошких услова није одржан. 
 
- Договор о набавци нових књига за 
школску библиотеку. 

- Чланови Стручног већа 
 
 
 
 
 
- Милка Пуач 
 
 
 
- Стручно веће 
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- Организовање додатне и допунске 
наставе, консултација за ванредне 
ученике, у складу са потребама и 
могућностима ученика и у складу са 
епидемиолошким условима 
- Усклађивање критеријума провере 
знања ученика у оквиру предмета у 
новим условима 
- Посета часовима није било јер су 
неки од наставника били на боловању. 
 
 
- Приправник Јована Кузмановић 
успешно је одржала час пред 
комисијом и ментором. 
 
 
 
 
 
- Менторство 
 

 
 
 
- Стручно веће 
 
 
 
 
- Стручно веће 
 
- Чланови Стручног већа 
 
 
-Јелена Јовановић – 
Јована Кузмановић, 
Снежана Ковачевић 
Сапсај – Бојана 
Драшковић 
 
 
 
- Јелена Јовановић је 
завршила менторство 
Јовани Кузмановић и 
започела менторство 
Бојани Марчетић 

новембар 

- Извештај о раду секција 
 
 
 
 
- Посета часовима није било јер су 
неко од наставника били на боловању. 
- Анализа успеха на првој 
класификацији 
 
- Могућности и резултати примене 
дигиталних технологија у настави- 
закључак је да су дигиталне 
технологије помогле у условима 
неповољне епидемиолошке ситуације, 
али нису могле у потпуности да замене 
наставни процес у реалним условима.     

- Чланови већа – секције 
нису радиле због 
неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
 
 
-Чланови већа 
 
 
-Чланови већа 
 
 
 
 

децембар 
- Новогодишња приредба  
 
 

- Јована Кузмановић, 
Бојана Марчетић – није 
реализовано због 
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- Дискусија о реализацији планираних 
активности и додатних активности  
 
 
 
 
- Дан козметике  
 
 
 
 
 
 
- Унапређење квалитета сарадње са 
ученицима и резултати рада 
-Извештавање о раду секција, 
активностима и усавршавању 
наставника 
-Ученице су радиле ликовне радове у 
корелацији са образовним профилом – 
козметички техничар. Промовисале су 
своју будућу професију и декорисале 
просторије школе ликовним радовима 
на паноу, поводом Дана козметике. 
- Ученице смера козметички техничар 
су на блоку часова у децембру цртале 
и сликале радове инспирисане српском 
средњовековном уметношћу. 
Одабрани радови ученика 
(I5,I6,I7,IV3) нашли су се на паноу 
поводом Светог Саве. 
 

неповољне 
епидемиолошке 
ситуације. 
 
- Председник Стручног 
већа – рад је био отежан 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
 
- Биљана Васиљевић - – 
програм није одржан 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације и боловања 
наставника. 
 
 
- Чланови већа 
 
 
 
 
 
 
 
- Војислава Врцељ 

јануар 

- Светосавска академија 
 
 
 
 
 
- Семинар на Филолошком факултету 
Сви наставници српског језика и 
књижевности слушали су предавања и 
учествовали у радионицама 

- Снежана Ковачевић 
Сапсај, Миљана Перић - 
(Иако је Светосавска 
академија припремљена, 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације није 
реализована) 
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организованим онлајн на 63. 
републичком семинару од 21. до 23. 
јануара, који организује Филолошки 
факултет у Београду, и остварили по 
24 сата екстерног стручног 
усавршавања); Миљана Перић је 
похађала акредитовани семинар  
Могућности и изазови савременог 
пост-ковид друштва” (стручни скуп) 

 
 
 
- Чланови већа 

фебруар 
март 

 
- Међусобна посета часовима (Јелена 
Јовановић је завршила менторство 
Јовани Кузмановић – присуствовала је 
на 13 часова, и започела менторство 
Бојани Марчетић – у марту и априлу 
присуствовала је на четири часа) 
 
- Анализа успеха на полугодишту 
 
- Праћење рада секција (Секције су 
радиле спорадично – одржано је 
школско такмичење у рецитовању и 
одлучено је да ученица Снежане 
Ковачевић Сапсај представља школу 
на Општинском такмичењу у 
рецитовању (послат је снимак). 
Ученица Јана Динић освојила је прво 
место на Општинском такмичењу у 
рецитовању; Филип Зокић, ученик 4-3, 
учествовао је на литерарном конкурсу 
Светосавље и наше доба;  одабрани 
радови настали током блока на тему - 
цртање и сликање мртве природе, 
изложени су на паноу  у фебруару, 
послат је ликовни рад ученице I-5 
Николине Шипраге на ликовни 
конкурс за ученике на тему „Крв 
живот значи“. 
 
Екстерни акредитовани семинари -
“Етика и интегритет”, обука на 
даљину; “Заштита деце са сметњама у 
развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и 
насиља”; “Улога установа образовања 
и васпитања у борби против трговине 

 
- Јована Кузмановић  - 
Јелена Јовановић 
Јелена Јовановић – 
Бојана Марчетић 
 
 
 
 
- Педагог, психолог 
 
- Чланови већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Чланови већа 
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људима” 

април 

-Учешће на такмичењима 
рецитаторске и литерарне секције 
 
Војислава Врцељ и Миљана Перић су 
присуствовале међународној 
акредитованој онлајн конференцији 
(носи 4 поена) „Дигитално образовање 
2022“ 
- Припрема за матурски испит 
( Одржано је пилотирање државне 
матуре за српски језик и књижевност 
5. априла. Професори српског језика и 
књижевности прегледали су све 
приспеле радове, бодовали их и унелу 
у табеле за дешифровање) 

-Снежана Ковачевић 
Сапсај, Биљана 
Васиљевић, Јелена 
Јовановић, Јована 
Кузмановић 
- Семинари – чланови 
већа 
 
 
 
 
 
 
- Чланови већа 
 

мај 

- Обележавање Дана сестринства– 
адаптација романа „Зона Замфирова“ 
са певањем и играњем. Програм је 
изведен у холу школе. 
 
 
- Учешће на литерарном конкурсу 
Вукове задужбине, Огранак у Нишу – 
21. конкурсни позив Друштва за 
неговање духовних вредности „Вук 
Караџић“, Ниш 

- Снежана Ковачевић 
Сапсај и чланови 
рецитаторске секције  
 
 
- Јелена Јовановић и 
ученик Филип Зокић 4-
1, добили су захвалнице 
и књиге као награду. 
Није било рангирања 
радова. 

јун 

 
- Ревизија библиотечког фонда 
 
 
 
 
 Обука „Етика и интегритет 
 
- Анализа рада Стручног већа 
 
 
 
 
 
-Расподела часова и ваннаставних 
активности за наредну годину 

- Током читаве школске 
године рађена је 
ревизија библиотечког 
фонда. Председник 
комисије била је 
Снежана Ковачевић 
Сапсај; чланови: Милка 
Пуач, Јована 
Кузмановић, Биљана 
Васиљевић, Бојана 
Марчетић, Јана 
Јовановић. Велики број 
наставника наше школе 
помогао је у реализацији 
овог великог посла. 
- Чланови већа 
- Стручно веће 
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Извештај о раду Стручног већа страних језика 
 

 

Време 
реализације 

Садржај 
Сарадници у реализацији 
и коментар (одступање 

од плана) 

Септембар 
 
 

Усвојена подела допунских активност 
према предвиђеном годишњем плану 

 
 

Организована међусобна посета 
часовима 

 
 

Кроз пригодне текстове и активности у 
оквиру сваког одељења наставници су 
обележили Европски дан језика 

Сви чланови већа 
 
 
Данијела Павловић 
Валентина Гаврановић, 
Мирјана Лазић 
 
 
 
Сви чланови већа 

 

 
Октобар 

Планирана посета Америчком кутку у 
Београду није оганизована 
 
 
 
 
Усклађивање критеријума оцењивања и 
вредновања ученика у новонасталој 
ситуацији и прилагођавање садржаја који 
се постављају на платформу за онлајн 
учење 
 
Анализа успеха на крају првог 
класификационог периода 

Због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације посета 
Америчком кутку није 
организована.  
 
Наставници енглеског 
језика су се сложили да 
се активност одложи док 
се не обезбеде сигурни 
услови за организацију 
посете 
 
Сви чланови већа 
 

Новембар 

Израда извештаја о раду стручног већа 
страних језика у периоду септембар-
октобар. 
 
Извештај о реализованим часовима 
допунске наставе 
 
Међусобна посета часовима 

Председник Стручног 
већа Даниела Павловић 
 
 
Сви чланови већа 
 
Мирјана Лазић 
Даниела Павловић 
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Децембар 

Индивидуализована настава и 
усаглашавање критеријума за оцењивање 
деце са потешкоћама у учењу 
 
Међусобна посета 

Сви чланови већа 
 
 
 
 
Бојана Стојановић Росић 
Драгана Павићевић 

Јануар 

Анализа успеха на крају првог 
полугодишта 
 
Међусобна посета часа 
 
 
Израда извештаја о раду Стручног већа 
за период новембар-децембар 

Сви чланови већа 
 
 
Мирјана Лазић-Драгана 
Павићевић 
 
Даниеа Павловић 

        Март 
Међусобна посета часовима Даниела Павловић-

Бојана Стојановић Росић 

       Април 

Анализа успеха на крају трећег 
класификационог периода 
 
Израда извештаја о раду стручног већа 
страних језика у периоду фебруар-април. 
 
Похађање семинара 

Сви чланови већа 
 
 
Председник стручног 
већа Даниела Павловић 
 
 
Дана Ђокић 
Бојана Стојановић Росић 
Драгана Павићевић 

Мај 

Међународна конференција за 
наставнике страних језика 
 
 
Међусобна посета часовима 
 
 
Похађање семинара 
Дигитална учионица  

Драгана Павићевић 
Бојана Стојановић Росић 
Даниела Павловић 
 
Мирјана Лазић-Даниела 
Павловић 
 
Драгана Павићевић 
Бојана Стојановић Росић 
Даниела Павловић 
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Јун 

Израда извештаја о раду стручног већа 
страних језика у периоду април-јун 
 
 
Похађање семинара 
''Етика и интегритет“ 
 
 
Анализа успеха на крају школске године 
(осврт на онлајн наставу, уједначеност 
критеријума и евентуалне сугестије у 
оцењивњу за наредну школску годину). 

председник Стручног 
већа Даниела Павловић 
 
 
 Мирјана Лазић, Даниела 
Павловић, Бојана 
Стојановић Росић,  Дана 
Ђокић 
 
 
Сви чланови већа 

 
Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

 
 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Током године 

Одржано је 4 састанка и низ консултација 
и онлајн састанака између чланова Већа, 
са циљем разматрања реализације 
планираних активности, њихове 
евалуације и унапређивања. Током 
школске године наставници су: 
 
-планирали, организовали, реализовали и 
евалуирали активности;  
-ажурирали наставну документацију; 
-усклађивали планове и припреме за 
наставу са актуелним правилницима о 
наставном плану и програму за предмете 
у области друштвених наука; 
-примењивали, прилагођавали, 
размењивали дидактичка и методичка 
средства и технике рада, са циљем 
осавремењивања наставе и 
прилагођавања наставних садржаја и 
метода потребама, интересовањима и 
могућностима ученика; 

Јелена Џопалић 
Јелена Пујић 
Расема Гојић 
Тања Динић  
Ирена Ванић  
Александар Митровић 
Дијана Лукић Стојановић 
Наташа Ђорић 
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-анализирали успех ученика у области 
друштвених наука током школске 
године; 
-радили на усклађивању методологије и 
техника рада и критеријума за 
вредновање залагања и резултата рада 
ученика у оквиру појединих предмета, са 
циљем развоја сарадње и унапређења 
резултата наставног процеса; 
-упознавали се и примењивали у раду 
нову литературу из области друштвених 
наука; 
-организовали допунску наставу, са 
циљем допунске подршке ученицима у 
учењу и савладавању програмом  
предвиђених садржаја, у складу са 
могућностима и потребама ученика; 
-организовали и ускладили рад секција и 
тимова: историјске и географске секције, 
Клуба за УН, Тима за каријерно вођење и 
саветовање и Тима за самовредновање; 
-организовали и реализовали 
консултације и испите за ванредне 
ученике, са циљем додатне подршке 
ученицима и остварењу што бољих 
резултата у ванредном школовању;  
-дискутовали, планирали и активно 
учествовали у различитим облицима 
стручног усавршавања; 
-израђивали извештаје о реализованим 
активностима и исте презентовали на 
седницама Већа и састанцима 
Педагошког колегијума Школе; 
-активно учествовали у реализацији 
наставних и ваннаставних активности, 
раду одељењских и Наставничког већа, 
раду школских Тимова и органа школе, 
дежурстава и испуњавању свих преузетих 
обавеза у Школи и школском животу. 
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Септембар 

-Упознавали се са ученицима, 
одређивали термине допунске наставе и 
рада секција.  
-Упућивали ученике на допунску 
наставу, представљали секције и 
испитивали интересовања ученика за 
учешће у њиховом раду.  
-Ажурирали и усклађивали планове рада 
и припреме за часове са важећим 
програмима рада и актуелним моделом 
наставе.  
-Размењивали сазнања о новим 
средствима и методологијама рада, 
применљивим у настави предмета 
друштвених наука.  
-Учествовали у посебним седницама 
одељењских већа и дискутовали о 
индивидуализацији наставе и 
прилагођавању програма за ученике који 
се образују по ИОП-у. У складу са 
смерницама Тима за ИО и стручних 
сарадника, израдили индивидуалне 
образовне планове за прво полугодиште 
текуће школске године.  

Чланови Већа 

Октобар 

-Организовали часове допунске наставе, 
секција и консултација за ванредне 
ученике, у складу са потребама и 
могућностима ученика.  
-Усклађивали критеријуме за вредновање 
знања ученика у оквиру предмета. 
-Дискутовали реализацију планираних и 
додатних активности. 
-Узеле учешће у другој и трећој онлајн 
радионици у оквиру пројекта Erasmus+ 
project “Illumine - A community for 
exploring and sharing uses of evidence-
based teaching strategies“ (2-3.10.2021.). 
-Реализовала час социологије у одељењу 
III5, ком је присуствовала помоћник 
директора - мр Биљана Јовановић-

 
 
 
 
Чланови Већа 
 
 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 
 
 
 
 
Дијана Лукић Стојановић 
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Главоњић, са циљем непосредног увида у 
образовно-васпитни рад наставника 
(13.10.2021.).  

Новембар 

-Израђивали и поднели извештаје о раду 
секција, активностима и усавршавању 
наставника. 
-Израдила извештај о раду стручног већа 
током првог класификационог периода 
школске 2021/22. године (први извештај). 
-Узеле учешће у четвртој онлајн 
радионици у оквиру пројекта Erasmus+ 
project “Illumine“ (7.11.2021.). 

Сви чланови Већа 
 
 
Јелена Џопалић 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 
 

Децембар 

-Дискутовали напредовање и успех 
ученика у области друштвених наука 
током првог полугодишта школске 
2021/22. године. 
-Евалуирали индивидуалне образовне 
планове и напредовање ученика који се 
образују по ИОП-у. 
-Учествовале у реализацији активности 
пројекта „Школа за свако дете“. 
-Узеле учешће у петој онлајн радионици 
у оквиру пројекта Erasmus+ project 
“Illumine - A community for exploring and 
sharing uses of evidence-based teaching 
strategies“ (25.12.2021.). 

Чланови Већа 
 
 
 
 
Ирена Ванић 
Јелена Пујић 
Наташа Ђорић 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 

Јануар/ 
Фебруар 

-Дискутовали реализацију планираних и 
додатних активности чланова Већа.  
-Анализирали расположиве стратегије за 
унапређење квалитета сарадње са 
ученицима и резултата учења и 
образовања. 
-У складу са евалуацијом и смерницама 
Тима за ИО, израдили индивидуалне 
образовне планове за ученике којима је 
потребна додатна подршка у раду, за 
друго полугодиште текуће школске 
године. 
-Израђивали и поднели извештаје о раду 
секција, активностима и усавршавању 

 
 
 
 
 
 
Чланови Већа 
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наставника у другом класификационом 
периоду. 
-Израдила извештај о раду Стручног већа 
током другог класификационог периода 
школске 2021/22. године (други 
извештај). 
-Узела учешће у обележавању Божића и 
школске славе Св. Сава. 
-Реализовала истраживање у вези са 
применом иновативних техника учења и 
подучавања у 7 одељења другог разреда 
(122 ученика/це), на тему „Учење, 
разумевање, усвајање знања и поређење 
ефеката примене стратегије учења са 
фокусом на извлачење са и без повратне 
информације“; педагошка стратегија – 
праксе засноване на подацима (01-
11.02.2022.). 
-Узеле учешће у шестој онлајн 
радионици у оквиру пројекта Erasmus+ 
project “Illumine“ (19.02.2022.). 
-Са ученицима учествовала на 
Општинском такмичењу из Историје 
одржаном 27.02.2022. у Земунској 
гимназији. 

 
 
Јелена Џопалић 
 
 
 
 
 
 
Ирена Ванић 
 
 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 
 
 
Расема Гојић 

Март 

-Дискутовали реализацију планираних и 
додатних активности. 
-Учествовала у раду Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља 
злостављања и занемаривања, у вези са 
вршњачким насиљем (10.03.2022.) и 
понашањем ученика првог разреда 
(21.03.2022.). 
-Учествовала у организацији ПИСА 
тестирања као школски координатор за 
ПИСА тестирање (15.03.2022.). 
-Са ученицима учествовала на Окружном 
такмичењу одржаном 19.03.2022. у XII 
београдској гимназији. 
 

Чланови Већа 
 
 
 
Јелена Џопалић 
 
 
 
 
Јелена Пујић 
 
 
Расема Гојић 
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Април 

-Израђивали и поднели извештаје о раду 
секција, активностима и усавршавању 
наставника. 
-Израдила извештај о раду стручног већа 
током трећег класификационог периода 
школске 2021/22. године (трећи 
извештај). 
-Узела учешће у обележавању Васкрса 
(24.04.2022.). 
-Узеле учешће у седмој и осмој онлајн 
радионици у оквиру пројекта Erasmus+ 
project “Illumine“ (10.04.2022.). 

Чланови Већа 
 
 
 
 
Јелена Џопалић 
 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 

Мај 

-Анализирали расположиве стратегије за 
унапређење квалитета вредновања 
напредовања и знања ученика, као и 
закључивања оцена. 
-Учествовала у раду Конкурсне комисије 
за пријем кандидата на слободна радна 
места у Школи (20.05.2022.). 
-Учествовала на Државном такмичењу из 
историје, одржаном 21.05.2022. године у 
Економској школи у Пироту. 

Чланови Већа 
 
 
 
Ирена Ванић 
 
 
Расема Гојић 

Јун 

-Дискутовали реализацију планираних и 
додатних активности током школске 
године. 
-Учествовали у раду Матурског испитног 
одбора и реализацији матурских 
испитних активности за школску 2021/22. 
годину.  
-Израђивали и поднели извештаје о раду 
секција, активностима и усавршавању 
наставника. 
-Израдила извештај о раду стручног већа 
током четвртог класификационог 
периода школске 2021/22. године 
(четврти извештај). 
-Узеле учешће у деветој и десетој онлајн 
радионици у оквиру пројекта Erasmus+ 
project “Illumine“ (05.06.2022.) 
 

 
 
Чланови Већа 
 
 
 
 
 
Јелена Џопалић 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 
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Јул 

-Дискутовали успех ученика у области 
друштвених наука током школске 
2021/22. године . 
-Израдили годишње извештаје о раду 
секција и стручног већа током школске 
2021/22. године 
-Узеле учешће у завршној радионици у 
оквиру пројекта Erasmus+ project 
“Illumine“ (08.07.2022.) 

 
Чланови Већа 
 
 
Јелена Џопалић 
 
 
Јелена Пујић 
Ирена Ванић 

Август 

-Дискутовали структуру 40-очасовне 
радне недеље, распоред часова, методе, 
технике и стратегије наставе и 
подучавања, као и континуираног 
вредновања знања ученика. 
-Допунили извештај о раду у школској 
2021/22. години. 
-Израдили годишње планове рада 
предметне наставе, секција, тимова, 
ученичког парламента и стручног већа за 
школску 2022/23. годину. 

Чланови Већа 

 
 
 
 

 
 

Извештај о раду Стручног већа математике и информатике 
 
 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

У складу са наставним плановима и 
програмима за предмете математика, 
рачунарство и информатика и 
предузетништво, израђени су, и на састанку 
већа усвојени, глобални планови  

Сви чланови већа 

Септембар 

Наставници математике закључили су да 
ученици првог разреда  нису у довољној мери 
савладали основношколско градиво. 
Предзнање из информатике није на 
задовољавајућем нивоу. Одлучено је да се за 

Сви чланови већа 
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ученике прве године организује тест са 
задацима из основношколског градива. 

Септембар 
Усвојен је план писмених вежби из 
математике 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, 

Септембар 
Усвојен је планконтролних задатака из 
информатике 

Хилда Пешић 

Септембар 
Одабрани су задаци за тест из 
предузетништва 

Хилда Пешић и 
Невена Бјелобрк 

Септембар - 
Октобар 

Уношење података у базу података за 
школску библиотеку 

Хилда Пешић, 
Никола Кнежевић 

Октобар 

Урађена је анализа прве контролне вежбе из 
математике, закључено је ученици у 
значајном броју нису успели да усвоје знања 
довољна за прелазну оцену. 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић 

Октобар 

Договорено је са се интензивира допунска 
настава и да се укључи педагошко-
психолошка служба, како би се поправили 
резултати. 

Сви чланови већа 

Октобар 
На часовима информатике, приликом обраде 
рачунарских вируса, дат је осврт на 
дигитално насиље 

Хилда Пешић, 
Никола Кнежевић 

Октобар 
Разматрани су и одабрани задаци за прву 
писмену вежбу из математике, како би 
захтеви били уједначени 

Владимир 
Јеленковић 
Иван Ракић 

Октобар 

Анализом уџбеника и збирки задатака из 
математике закључено је да је ова литература 
у складу са захтевима наставе, али да је 
ученици слабо користе, посебно књиге 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, Жаклина 
Коругић 

Октобар 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн семинара 
"Обука за запослене-породично насиље" и  
"Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању", у 
организацији националне платформе Чувам 
те.  

Невена Бјелобрк 

Октобар, 
Новембар 
(25.10.21. – 
22.11.21) 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн семинара 
„Онлајн обука школских администратора 
свих основних и средњих школа за рад у 
систему за управљање учењем Мудл“. 

Хилда Пешић, 
Никола Кнежевић 

Октобар, 
Новембар 
(1.10.21. – 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн 
семинара“Примена предузетничког начина 

Хилда Пешић 
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4.11.21 размишљања у настави” 

Новембар 

Извршена је анализа успеха на крају првог 
класификационог периода и закључено је да 
су резултати успеха ученика прве године из 
математике незадовољавајући, из 
рачунарства и информатике задовољавајући, 
док су резултати успеха за ученике других 
година из математике задовољавајући 

Сви чланови већа 

Новембар 

Договор је да се интензивира рад кроз 
допунску наставу као и да се укључи 
психичко-педагошка служба као помоћ у 
начину учења 

Сви чланови већа 

Новембар 
У припреми наставе се посвећује пажња 
коришћењу математичког апарата у физици 
(корелација) 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, Жаклина 
Коругић 

Новембар Посета часовима 
Никола Кнежевић-
Хилда Пешић 

23.11 
Размена искустава након похађања интерног 
семинара „Формативно оцењивање“ 

Сви чланови већа 

Новембар, 
Децембар 
(22.11-13.12) 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем семинара“Програм 
обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења“. 

Хилда Пешић, 
Никола Кнежевић, 
Невена Бјелобрк 

11.12. 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем семинара 
"Методичко-дидактички модели наставе на 
отвореном". 

Невена Бјелобрк 

Децембар 

Избор задатака за други писмени из 
математике, како би задаци изахтеви били 
уједначени. 
 
 
Анализиран је годишњи план рада већа и 
закључено је да је он, што се тиче  периода 
септембар/децембар у потпуности 
реализован.Иако су нека одељења прелазила  
на онлине наставу (због епидемиолошке 
ситуације у њима) сви часови су одржани, 
како редовне наставе, тако и допунске 
наставе 
 Избор стручних семинара 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић,  
 
Сви чланови већа 
 
 
Сви чланови већа 

22.1. 2022. Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем стручног скупа 

Никола Кнежевић, 
Невена Бјелобрк 
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"Могућности и изазови савременог пост 
ковид друштва” 

22.1. и 
23.1.2022. 

Учествовали на традиционалном зимском 
семинару Друштва математичара Србије и 
после га анализирали. 

Владимир 
Јеленковић, Наталија 
Ракић, Иван Ракић 

Фебруар 
Извршен је избор ученика за школско 
такмичење из математике 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, 

Фебруар 
Разматрани су и изабрани задаци за трећу 
писмену вежбу из математике, како би 
захтеви били уједначени. 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, 

Фебруар 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн семинара 
“Заштита деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља“ 

Никола Кнежевић, 
Невена Бјелобрк 

Фебруар Посета часовима 
Никола Кнежевић, 
Хилда Пешић 

Март 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн семинара 
„Улога установа образовања и васпитања у 
борби против трговине људима“ 

Никола Кнежевић, 
Невена Бјелобрк 

Март  
Учествовао у PISA тестирању, као тест 
администратор 

Никола Кнежевић 

Април 

Aнализа успеха на крају трећег 
класификационог периода показала је да су 
резултати за овај период добри за математику 
и прилично добри за информатику. Да су 
ученици, у великој већини, успели да усвоје 
неопходна знања. Ученици са слабим 
оценама упућени су на допунску наставу и 
остварена је сарадња са педагошко-
психолошком службом. 

Сви чланови већа 
 

Април 
 Припрема ученика за испит из математике 
везано за Друго пилотирање државне матуре . 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, 

Април 

 Извршена припрема ученика за школско 
такмичење из математике. 
Освојено друго место на Републичком 
такмичењу средњих школа из математике. 
Поднео извештај. 

Иван Ракић 
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Април 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем семинара „Државна 
матура Србије“ у организацији Министарства 
просвете и технолошког развоја 

Невена Бјелобрк 

Maj 

Разматрани су задаци за четврту писмену 
вежбу из математике, како би захтеви били 
уједначени за сва одељења. 
 

Наталија Ракић, 
Владимир 
Јеленковић, Иван 
Ракић, 

Мај 
Припремна настава за полагање матурског 
испита из математике (изборни) 

Владимир 
Јеленковић 

Јун 

Допунска настава је редовно одржавана уз 
велику преданост наставника. Утврђена је 
слаба посећеност, мада, пошто је близу крај 
школске године, ученици су постали 
активнији. 

Сви чланови већа 
 

Јун 

Упознавање чланова Стручног већа/размена 
искустава, са садржајем онлајн обуке „Етика 
и интегритет” коју је организовала Агенција 
за спречавање корупције 

Никола Кнежевић, 
Хилда Пешић, 
Наталија Ракић, 
Иван Ракић, Невена 
Бјелобрк 

Јун 

Анализирана је четврта писмена вежба, као и 
успех на крају школске године и закључено је 
да су ученици првог разреда, поготово 
козметичког и неговатељског смера,имали 
приличних потешкоћа да усвоје знања 
предвиђена програмом. Разлог је недовољно 
знање из основне школе.  

Сви чланови већа 

Јун 
Извршена је прерасподела часова за следећу 
школску годину 

Сви чланови већа 

Јун 

Анализиран је годишњи план рада већа и 
закључено је да је он, уз све потешкоће које је 
изазвала епидемиолошка ситуација, уз велико 
анажовање и оптерећеност наставника,  у 
потпуности реализован. Сви часови су 
одржани, како редовне наставе, тако и 
допунске наставе.  

Сви чланови већа 
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Извештај о раду Стручног већа природних наука 
 
 
 

Време 
реализације 

Активност 
Носилац 

активности 

Септембар 
 

Формирана је  и организована 
еколошка секција 

Валентина 
Иванов,Снежана 
Џивџановић,ученици II/5 
и III/5 

Усвојен је  план узајамних посета 
часовима 

Чланови Стручног већа 

Испланирано је интерно и екстерно 
усавршавање 

Чланови Стручног већа 

Испланиране су контролне вежбе Чланови Стручног већа 
Усвојени су термини допунске 
наставе 

Чланови Стручног већа 

Октобар 
 

Усклађени су критеријуми 
оцењивања 

Чланови Стручног већа 

Унапређена је  сарадња предметних 
наставника у процесу припремања и 
извођења наставе 

Чланови Стручног већа 
Педагог, психолог 

Новембар 
 

Извршена је анализа успеха ученика 
на крају првог класификационог 
периода 

Чланови Стручног већа 

Реализована је  допунска и додатна 
настава 

Чланови Стручног већа 

Чланова Већа су упознати са 
садржајем одржаних  вебинара датих 
у прилогу 

Чланови Стручног већа 

 
Децембар 

Установљене су мере за побољшање 
учења 

Чланови Стручног већа 

Фебруар 
 

Реализована је допунска и додатна 
настава 

Чланови Стручног већа 

Усаглашени критеријуми за 
оцењивање ученика 

Чланови Стручног већа 

Посета часовима није реализована Чланови Стручног већа 
Стручно усавршавање  није 
реализовано 

Чланови Стручног већа 

Март 
 

Допунска настава је реализована Чланови Стручног већа 
Стручно усавршавање је реализовано Чланови Стручног већа 

 
Април 

 

Извршена је анализа успеха ученика 
на крају трећег  класификационог 
периода 

Чланови Стручног већа 
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Реализована је  допунска настава Чланови Стручног већа 
Установљене су мере за побољшање 
учења 

Чланови Стручног већа 

Стручно усавршавање је 
реализовано. У прилогу су дати 
подаци. 

Чланови Стручног већа 

Мај 
 

Реализована је дискусисија по 
питању остварености плана и 
програма у свим одељењима. План и 
програм су остварени 

Чланови Стручног већа 

Реализована је дискусисија по 
питању остварености плана,  
програма  и успеха ученика у 
одељењима завршних  разреда. План 
и програм остварени, успех ученика 
задовољавајући 

Чланови Стручног већа 

Јун 

Реализована је анализа успеха 
ученика на крају школске године. 
Успех ученика је задовољавајући 

Чланови Стручног већа 

Реализована је анализа редовне, 
допунске и  припремне наставе 
Еколошка секција,због неповољне  
епидемолошке ситуације, није 
реализована. 

Чланови Стручног већа 

Извршена је расподела часова за 
школску 2022/23.године. 

Чланови Стручног већа 

Стручно усавршавање је 
реализовано. Чланови Стручног већа 

Усвојен је извештај о раду Стручног 
већа за школску 2021/22.годину. Чланови Стручног већа 

 
 

Извештај о раду Стручног већа медицинске групе предмета 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

септембар 
Евидентирани уџбеници из 
појединих предмета у одговарајуће 
рубрике електронског дневника 

Чланови већа 

септембар 

Евидентиран план писмених провера 
знања из појединих предмета у 
одговарајуће рубрике  електронског 
дневника 

Чланови већа 
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13.09.2021. 

Узајамна посета часовима: 4. и 5. 
часу прве помоћи (први блок) код др 
Јелене Убавић Николић 
присуствовала др Марина Обућина 

др Јелена Убавић 
Николић, др Марина 
Обућина 

септембар 
Упознали смо се са тренутно 
важећим законским одредбама – 
правилником о оцењивању 

Чланови већа 

септембар 

Упознали смо се са посебним 
потребама појединих ученика (ИОП 
и индивидуализована настава) и 
начину рада са њима 

Чланови већа 

септембар 
Направљен је план интерног и 
екстерног усавршавања за наредни 
период 

Чланови већа 

септембар 
Усвојен план о узајамној посети 
наставника часовима. 

Чланови већа 

септембар 
Ученици укључени у програм 
допунске и додатне наставе 

Чланови већа 

15.10.2021. 

Први састанак стручног већа 
медицинске струке: 
- Усвојен записник са претходног 

састанка стручног већа 
- Анализирана реализација наставе у 

претходном периоду у складу са 
епидемиолошком ситуацијом  

- Анализан текући рад и успеха 
ученика 

- Направњен додатни план интерног 
и екстерног усавршавања за 
наредни период 

- Направљен план узајамних посета 
часовима 

Чланови већа 

25.10.2021. 

Узајамна посета часа: Ивана Андрић 
присуствовала часу медицинске 

биохемије који је др Марина 
Обућина реализовала у одељењу II/7 
(Ензими – улоге и начин деловања) 

др Марина Обућина 

29.10.2021. 

Узајамна посета часовима: Славица 
Марковић присуствовала часу који је 

др Едита Мијовић реализовала у 
одељењу IV/2 

др Едита Мијовић 

05.11.2021. 
Узајамна посета часовима: час 

анатомије и физиологије код др Јасне 
Зец, посетила др Снежана Рајачић 

др Јасне Зец, др Снежана 
Рајачић 

05.11.2021. 
Узајамна посета часовима: Снежана 

Џивџановић присуствовала часу 
др Ксенија Обрадовић 
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микробиологије са епидемиологијом 
који је др Ксеније Обрадовић 
реализовала у одељењу II /2, 

присуствовала (Антиген – 
дефиниција и значај) 

18.11.2021. 

Узајамна посета наставника 
часовима: Ивана Андрић 
присуствовала часу медицинске 
биохемије који је др Марина 
Обућина реализовала у одељењу II/1 
као њихов одељењски старешина 
(Поензими и изоензими) 

др Марина Обућина 

19.11.2021. 

Други састанак стручног већа 
медицинске струке: 
- Усвајен записника са претходног 

састанка стручног већа 
- Анализан успех на крају првог 

класификационог периода  
- Анализиран списак нереализованих 

часова на крају првог 
класификационог периода 

- Анализирана одржана додатна и 
допунска настава на крају првог 
класификационог периода.  

- Дат предлог мера за побољшање 
успеха ученика. 

- Направњен додатни план интерног 
и екстерног усавршавања за 
наредни период 

- Направљен план посета часовима. 

Чланови већа 

22.11.2021. 
Израђен извештај о раду Стручног 
већа и секција у току првог 
класификационог периода 

Председник Стручног 
већа 
 др Марина Обућина 

23.11.2021. 

Интерно стручно усавршавање – 
формативно оцењивање 
Реализатори: Наташа Ђорић (педагог 
школе), Јована Кузмановић 
(наставник српског језика и 
књижевности) 

Чланови већа 

30.11.2021. 

Узајамна посета часовима: у 
одељењу IV/5, на часу медицинске 
биохемије код др Марине Обућина 
присуствовала др Наташа Тешић, 
(Метаболички путеви аминокиселина 
у организму) 

др Наташа Тешић. др 
Марина Обућина 

30.12.2021. Трећи састанак стручног већа Чланови већа 
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медицинске струке: 
 
- Усвојен записник са претходног 

састанка стручног већа 
- Анализан успех на крају првог 

класификационог периода  
- Анализиран списак нереализованих 

часова на крају првог 
класификационог периода 

- Анализирана реализација додатне и 
допунске наставе на крају првог 
класификационог периода.  

- Дат предлог мера за побољшање 
успеха ученика. 

- Направњен додатни план интерног 
и екстерног стручног усавршавања 
за наредни период 

 

децембар 
Израда извештаја о раду Стручног 
већа и секција на крају  првог 
полугодишта 

Председник Стручног 
већа др Марина Обућина 

јануар 

Екстерно стручно усавршавање – 
акредитовани програми 
"Могућности и изазови савременог 
пост ковид друштва” 
Реализатори:др Андреа Жерајић,  
проф. немачког језика и 
књижевности 
помоћник Председника за сарадњу са 
привредом 
Академија струковних студија 
Београд одсек Висока хотелијерска 
школа 
Кнеза Вишеслава 70, Београд 

др Ксенија Обрадовић 

фебруар. 

Екстерно стручно усавршавање – 
остали програми 
„Заштита деце с сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и 
насиља“ 
Реализатори: „Чувам те“ – 
национална платформа за превенцију 
насиља које укључује децу.  

Чланови већа 
др Јасна Зец 
др Марина Обућина 
др Ксенија Обрадовић 
др Едита Мијовић 

фебруар 
Екстерно стручно усавршавање – 
остали програми 
„Улога установа образовања и 

Чланови већа 
др Јасна Зец 
др Марина Обућина 
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баспитања у борби против трговине 
људима“ 
Реализатори: „Чувам те“ – 
национална платформа за превенцију 
насиља које укључује децу.  

др Ксенија Обрадовић 
др Едита Мијовић 

фебруар 

Екстерно стручно усавршавање – 
остали програми 
"Обука за запослене - Стратегије у 
раду са 
ученицима који показују проблеме у 
понашању" 
Реализатори: „Чувам те“ – 
национална платформа за превенцију 
насиља које укључује децу. 

др Ксенија Обрадовић 

фебруар 

Екстерно стручнпо усавршавање – 
остали програми 
"Обука за запослене - породично 
насиље" 
Реализатори: „Чувам те“ – 
национална платформа за превенцију 
насиља које укључује децу. 

др Ксенија Обрадовић 

март 
Припрема ученика за такмичење из 
анатомије и физиологије 

Наставници анатомије 

март 
Припрема ученика за такмичење из 
прве помоћи 

др Едита Мијовић 
др Сања Богићевић 

март 
Планирање интерног и екстерног 
усавршавања за наредни период 

 

15.04.2022. 

Четврти састанак стручног већа 
медицинске струке: 
- Усвојен записник са претходног 

састанка стручног већа 
- Анализан успех на крају трећег 

класификационог периода  
- Анализиран списак нереализованих 

часова на крају трећег 
класификационог периода 

- Анализирана одржана додатна и 
допунска настава на крају трећег 
класификационог периода.  

- Дат предлог мера за побољшање 
успеха ученика. 

- Припрема матурских испита 
- Направњен додатни план интерног 

и екстерног усавршавања за 
наредни период 

- Избор представника за члана 

Чланови већа 
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школског одбора  
- Избор новог записничара састанака 

стручног већа медицинске струке 

април 
Израда извештаја о раду Стручног 
већа и секција на крају трећег 
класификационог периода 

Председник Стручног 
већа др Марина Обућина 

април 2022 

Интерно стручно усавршавање - 
Државна матура Србије 
Реализатор: Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја  

др Јасна Зец, др Ксенија 
Обрадовић, др Сања 
Богићевић, др Ана 
Благојевић, др Мирјана 
Ђурђевић 

08-09. 
април 2022 

Интерно стручно усавршавање, 
Стручни акредитовани скуп - 
Дигитално образовање 2022. 
Реализатор: Центар за образовне 
технологије на Западном Балкану. 

др Мирјана Ђурђевић 

18.04.-15.05.2022. 

Интерно стручно усавршавање –  
„Вредновање рада ученика – пут за 
развој и напредак“  
Реализатор: Образовни креативни 
центар 

др Мирјана Ђурђевић 

29.04.2022 

Узајамна посета наставника 
часовима: II/1 на часу Медицинске 
биохемије код др Марине Обућина 
присуствовала др Јасна Зец.  
 

др Јасна Зец 
др Марина Обућина 

мај 

Припрема полагања матурских 
испита 

др Весна Тепавац, др 
Ана Благојевић, др 
Срђан Радојевић, др 
Ђорђе Поповић 

мај 
Учешће на такмичењу из анатомије и 
физиологије 

Није реализовано 

мај 
Евидентирање ученика који су 
потенцијални кандидати за разредни 
испит 

Чланови већа 

јун 2022 

Екстерно стручно усавршавање – 
Етика и интегритет – остали 
програми  
Реализатор: Република Србија, 
Агенција за спречавање корупције.  

др Ксенија Обрадовић, 
др Марина Обућина, др 
Јасна Зец 

28.06.2022. 

Пети састанак стручног већа 
медицинске струке: 
- Усвојен записник са претходног 

састанка стручног већа 
- Анализан успех на крају другог 

полугодишта  

Чланови већа 
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- Анализиран списак нереализованих 
часова на крају четвртог 
класификационог периода 

- Анализирана одржана додатна и 
допунска настава на крају четвртог 
класификационог периода.  

- Анализа реализације матурских 
испита 

- Направњен додатни план интерног 
и екстерног усавршавања за 
наредни период 

- Предлог критеријума за 
усаглашавање начина закључивања 
оцена  

- Планирање и реализација 
припремне наставе за полагање 
разредних и поправних испита 

јун 
Израда извештаја о раду Стручног 
већа и секција на крају другог 
полугодишта 

Председник Стручног 
већа  
др Марина Обућина 

 
 
 

Извештај о раду Стручног већа здравствене неге 
 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци 
активности/одступање од 

плана 

Септембар 

Припрема кабинета здравствене 
неге и прве помоћи за реализацију 
наставе у  школској 2021/2022. 
години 

Борка Ђурашковић, 
Марија Јанковић, 
Стојана Ивановић, Тамара 
Крстић 

Септембар Сарадња са наставним базама 

Координатор практичне 
наставе Јасмина Цвијовић-
Вуковић, 
наставници у наставним 
базамa. Због неповољне 
епидемиолошке ситуације и 
немогућности одласка у 
наставну базу непосредна 
сарадња је изостала 
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Септембар-
децембар 

Посете часовима 
Директор,помоћник 
директора, педагог, психолог 

Септембар-
децембар 

Међусобне посете часовима 
Чланови стручног већа 

Септембар-
децембар 

Организација и реализација 
допунске наставе 

Чланови стручног већа 

Септембар-
децембар 

Припрема ученика за учешће на 
такмичењу из здравствене неге 

Елизабета Марковић, Марија 
Хофер, Милица Павловић, 
због епидемиолошке 
стуације са припремама се 
још није почело 

Септембар-
децембар 

Припрема ученика за учешће на 
такмичењу из прве помоћи 
(школско, општинско, 
републичко) 

Стојана Ивановић, како би се 
смањило окупљање ученика 
у што већем 
броју,направљене су екипе 
из одељења по пет чланова у 
групи.  

Септембар-
децембар 

Секција Црвеног крста Невена Живковић 

Септембар-
децембар 

Секција прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда, 
обољења и стања  
 

Стојана Ивановић 
 

Септембар 
13.-17.09. 

Стручна посета Педагошком 
музеју-у склопу предмета 
Васпитање и нега деце 

Славица Лазић Бојана 
Хасанбеговић педагог школе 
Наташа Ђорић 
одељења III5 и IV5 

Септембар, 
Октобар 

28.09.-07.10. 

Стручна посета Музеју науке и 
технике-у склопу предмета 
Васпитање и нега деце 
 

Славица Лазић Бојана 
Хасанбеговић педагог школе 
Наташа Ђорић 
одељења III5 и IV5 

Октобар 
Обележавање Међународног дана 
старих особа (Геронтолошки 
центар Београд, Бежанијска коса) 

Због  неповољне 
епидемиолошке ситуације и 
немогућности одласка у 
наставну базу обележавање 
је изостало 

Октобар 
Истраживање о употреби 
психоактивних супстанци 

Саша Миленовић, 
истраживање је спроведено, 
али због неповољне 
епидемиолошке ситуације 
јавна презентација Стручном 
већу резултата одложена је 
за нередни период -резултати 
презентовани у децембру 
месецу 
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Октобар 
5. - 11.10. 

 

Обележавање Дечије недеље-
реализована предавања и 
изражени су плакати 

Ива Милошевић, Тамара 
Крстић  и Славица Лазић 
одељење III5 

Октобар 
21. - 22.10. 

 

Упознавање чланова Стручног 
већа са радовима презентованим 
на II Међународном конгресу 
Удружења здравствених 
професионалаца Србије под 
називом „Квалитет живота 
пацијената и здравствених 
професионалаца у систему 
здравствене заштите“ 
 

Радове су презентовале: 
Славица Лазић, тема „Кроз 
теорију и праксу до 
здравствених 
професионалаца“, Елизабета 
Марковић и Бојана 
Хасанбеговић, тема „Утицај 
пандемије COVID-19 на 
квалитет живота и 
образовања ученика 
медицинске школе Надежда 
Петровић Земун“ 

Новембар 
Сарадња са кабинетом за 
трансфузију крви КБЦ Земун 
(акција добровољног давања крви) 

Емина Никочевић, Невенка 
Перић, због епидемиолошке 
ситуације и немогућности 
одласка у наставну базу, 
акција није одржана 

Децембар 

Јавно презентовање, на Стручном 
већу, резултата истраживања о 
употреби психоактивних 
супстанци  

Саша Миленовић 
 

Децембар 
Организација и реализација 
Новогодишње приредбе за децу 
запослених 

Организација Новогодишње 
приредбе због доделе 
пакетића деци запослених у 
школи, припрема и 
организација простора. 
Славица Лазић, Бојана 
Хасанбеговић, Ива 
Милошевић и Тамара 
Крстић. Учествовали 
ученици III5 и IV5. Није 
планирано годишњим 
планом рада Стручног већа  

Децембар 

Хуманитарна акција „Хуманост на 
делу за годину целу“-израда и 
продаја новогодишњих украса и 
честитки. Прикупљен новац у 
износу од 24.220 динара је 
уплаћен већим дело у фондацију 
„Буди хуман“ за Анђелију 
Јарановић, а мањи део за куповину 
потрошног материјала за Центар 

Славица Лазић, Ива 
Милошевић, Тамара Крстић 
и Бојана Хасанбеговић. 
Учествовали ученици I5, II5, 
III5 и IV5.  
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за збрињавање деце и омладине, 
Звечанска. 

Децембар 

Анализа реализације наставног 
плана и програма и успеха 
ученика на крају другог  
класификационих периода 

Чланови стручног већа 

Децембар 

Приказ специјалистичког рада: 
„Значај анестетичара и 
инструментара у превенцији 
крвнопреносивих болести“ 

Марија Михајловић, 
излагање одложено због 
одсуства наставника 

Фебруар – март 
Школско такмичење из 
здравствене неге 

Чланови стручног већа, 
Елизабета Марковић, Марија 
Хофер, због неповољне 
епидемиолошке ситуације 
померено за март-април  

Фебруар 
Приказ специјалистичког рада: 
„Наставник као фактор мотивације 
у настави здравствене неге“ 

Лидија Алексић, због 
неповољне епидемиолошке 
ситуације и просторне 
заузетости у школи 
одложено  

Фебруар 
24.02.2022. 

Обилазак изложбе „Медицина у 
Србији кроз векове“ у Музеју 
српске медицине Српског 
лекарског друштва 

Славица Лазић, Бојана 
Хаснбеговић, Оливера 
Милосављев- Пантелић и 
Тамара Крстић  
Ученици IV5 
 

Фебруар 
03.02.2022. 

Акција добровољног давања крви 
је одржана  у  служби трансфузије 
крви КБЦ Земун. У акцији је  
учествовало 37  ученика наше 
школе који су том приликом већ 
традиционално показали хуманост 
на делу и награђени су са два 
слободна дана. 

Акција добровољног давања 
крви Акцију су реализовали  
наставници  Емина 
Никочевић и Невенка Перић. 

Март 

Предавање: „Бол као медицински, 
социјални, културолошки и 
психолошки феномен у 
педијатрији“ 
 

Оливера Милосављев-
Пантелић, због 
епидемиолошке ситуације и 
просторне заузетости у 
школи одложено 

Март 
14.03.2022. 

У договору са управом Школе 
реализована посета наставној бази, 
Центру за заштиту одојчади, деце 
и омладине у Звечанској. Овом 
приликом је центру однесен 
потрошни материјал који је 
купљен од прикупљених новчаних 

Ива Милошевић  
прва група III5одељења   
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средстава током новогодишњих 
празника. 

Март 
21.03.2022. 

Обележавање дана образовног 
профила медицинска сестра-
васпитач под слоганом „Деца су 
украс свет“ организована израда 
плаката, истраживачког рада и 
приредбе 

Славица Лазић, Бојана 
Хасанбеговић, Ива 
Милошевић, Тамара Крстић, 
педагог школе и ученици све 
четири године образовног 
профила медицинска сестра 
васпитач 

Март 
24.03.2022. 

Промоција постојећих смерова 
ученицима осмог разреда 
основних школа у организацији 
градске општине Вождовац, под 
слоганом „Вождовачки сајам 
образовања – Путопис“ 

Оливера Милосављев- 
Пантелић, Милица 
Павловић, Тамара Крстић, 
Александра Вучковић и 
чланови стручног већа 

Mарт 
Приказ специјалистичког рада: 
„Наставник као фактор мотивације 
у настави здравствене неге“ 

Лидија Алексић 
 

Април 
04.04.2022. 

Школско такмичење из 
здравствене неге 

Учествовало 11 ученика 
трећег разреда, комисија 
Елизабета Марковић, Марија 
Хофер, Марија Михајловић 

Април 

Приказ специјалистичког рада: 
„Значај анестетичара и 
инструментара у превенцији 
крвнопреносивих болести“ 

Марија Михајловић 

Април 
Припреме за Републичко 
такмичење из здравствене неге 

Елизабета Марковић, Марија 
Хофер 

Април 

Припреме за Републичко 
такмичење у пружању прве 
помоћи и реалистичком приказу 
повреда, обољења и стања 

Стојана Ивановић 
 

Април 
5.,6.,7. и 8. 

04.2022. 

Државна матура Србије - 
пилотирање 

Чланови стручног већа 
Није планирано годишњим 
планом рада Стручног већа 

Март, 
април 

Учествовање у организацији и 
обележавању међународног Дана 
сестринства 

Чланови стручног већа  
Организациони одбор: 
Јасмина Цвијовић-Вуковић, 
Елизабета Марковић, 
Славица Лазић,  
Ива Милошевић 

Мај 
Квиз: „Желите ли да постанете 
медицинар?“ 

Марија Изгаревић-Вељковић 

Мај 
Републичко такмичење у пружању 
прве помоћи и реалистичком 
приказу повреда и стања 

Стојана Ивановић 
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Мај 

Избор најбољих матураната 
образовног профила медицинска 
сестра-техничар за доделу награда 
при Комори медицинских сестара 
Србије 

Чланови стручног већа 
 

Мај 
Припремна настава и реализација 
разредних, поправних, матурског 
и  завршног испита 

Чланови стручног већа 

Мај 09.05. 2022. 
Обележавање Националног дана 
добровољних давалаца крви 

Емина Никочевић, Невена 
Живковић, 
Милица Михајловић  

Мај 20.05.-
21.05.2022. 

Републичко такмичење из 
здравствене неге 

Елизабета Марковић, Марија 
Хофер 

Maj 09.05-
20.05.2022. 

Реализација вежби у стационарној 
здравственој установи Клиника за 
кардиохирургију- договору 
директора Клинике за 
Кардиохирургију 
проф.др Светозара Путника, 
директорке Медицинске школе 
Надежда Петровић Радице 
Стојанивић,и дозволе 
епидемиолоошке службе за 
ванредне ситуације омогућено је 
да наши ученици посете матичну 
базу у којој се реализују вежбе. 

Стојана Ивановић и по 
распореду вежби све три 
групе одељења IV2 и IV3 

Јун  06.06.2022. Сајам образовања средњих школа 

У организацији ГО Земун, 
организован је сајем 
образвања на којем је и наша 
пкола узела учешће. Ученика 
сва шетири смер образовних 
профила који се школују у 
нашој чколи на сајам су 
водиле Тамара Крстић, 
Милица Грковић и Милица 
Михајловић. Није планирано 
годишњим планом рада 
стручног већа.  

Јун 
Предлози за прерасподелу часова 
и задужења за школску 2022/2023. 
годину 

Јасмина Цвијовић Вуковић, 
чланови стручног већа 

Јун 
Извештај о раду стручног већа за 
школску 2021/2022. годину 

Ива Милошевић 
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Jул 

Извештај о акредитованим 
програмима стручног 
усавршавања 
1. Прва помоћ – значај и основне 
технике пружања прве помоћи у 
васпитно-образовном контексту;  
2. Здрави животни стилови – 
Императив у образовању и 
васпитању.   

Наставници Емина 
Никочевић и Невена 
Живковић акредитовале су 
два програма стручног 
усавршавања који ће бити 
објављени у  Каталогу 
програма сталног стручног 
усавршавања наставника, 
васпитача и стручних 
сарадника за школску 
2022/2023, 2023/2024. и 
2024/2025. годину  Завода за 
унапређивање образовања и 
васпитања.  

Август 

Израда глобалних и оперативних 
наставних  планова, планова 
стручног усавршавања за школску 
2021/2022. годину 

Чланови  стручног већа 

Август 
Израда плана рада стручног већа 
здравствене неге за школску 
2022/2023. годину 

Председник стручног већа 
 

 
Током године 

Сарадња наставника исте групе 
предмета и модула у циљу 
стандардизације наставног плана и 
програма 

Чланови стручног већа 

 
Током године 

Сарадња чланова стручног већа 
здравствене неге са члановима 
стручног већа медицинскегрупе 
предмета у циљу усаглашавања 
наставних планова и програма 
(присуствовање предавањима, 
угледним часовима) 

Чланови стручног већа 

 
Током године 

Сарадња наставника здравствене 
неге са члановима стручног већа 
козметичке групе предмета 
(присуствовање предавањима, 
угледним часовима) 

 
Чланови стручног већа 

Током године 
Организација припремне наставе 
за полагање разредних, поправних, 
матурског и завршног испита  

Чланови стручног већа 

Током године 

Учешће у реализацији испита 
ванредних ученика  и ученицика 
на преквалификацији и 
доквалификацији  

Чланови стручног већа 

Током године 
Стручно, педагошко и 
професионално усавршавање 

Чланови стручног већа 
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наставника присуствовањем  на 
семинарима (интерно и екстерно 
стручно усавршавање) 

Током године 
Учествовање у раду школских 
тимова 

Чланови тимова 

Током године 

Присуствовање састанцима 
стручног већа здравствене неге, 
седницама одељенских већа, 
Наставничког већа, Педагошког 
колегијума 

Чланови стручног већа 

Током године 
Вођење евиденције о сопственом 
раду 

Самостално 

Током године 
Сарадња са родитељима Чланови стручног већа, 

одељенске старешине, 
педагог и психолог 

Током године 
Праћење напредовања ученика, 
размена искустава 

Чланови стручног већа 

Током године 
Унапређивање садржаја наставних 
планова који се односе на методе и 
технике рада 

Чланови стручног већа 

Током године 
Примена стечених знања и 
вештина у настави 

Чланови стручног већа 

Током године 

Узајамне посете наставника 
часовима и упознавање са 
садржајем, методама и техникама 
извођења наставе из других 
предмета, модула – 
стандардизација наставе 

Чланови стручног већа 

Током године 

Заједнички рад наставника истих и 
различитих предмета, модула на 
припреми и реализацији наставних 
садржаја (размена материјала) 

Чланови стручног већа, 
предметни наставници 

Током године 

Упознавање наставника и ученика 
са личним искуствима особа са 
потешкоћама у развоју и 
функционисању 

Чланови стручног већа који 
су у тиму за инклузивно 
образовање: Стојана 
Ивановић, Марија 
Изгаревић-Вељковић 

Током године 

Унапређење компетенција 
наставника за планирање и 
примену индивидуализоване 
наставе 

Чланови стручног већа који 
су у тиму за инклузивно 
образовање: Стојана 
Ивановић, Марија 
Изгаревић-Вељковић 

Током године 
Модернизација наставних 
средстава и опреме  

Директор школе, помоћник 
директора, координатор 
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практичне наставе 
председник стручног већа  

Током године 

Развој вештина самовредновања и 
вредновања знања ученика  

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција:Тамара Крстић 
и чланови стручног већа 

Током године 

Оснаживање ученика за 
планирање каријере и 
професионалног развоја 

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција:Тамара Крстић 
и чланови стручног већа 

Током године 
Успостављање електронског вида 
комуникације између наставника и 
ученика 

Ива Милошевић и  
чланови стручног већа 

Током године 
Вршњачке едукације Стојана Ивановић, Невена 

Живковић 

Током године 
Превенција дигиталног насиља Члан тима за превенцију 

насиља Лидија Алексић 

Током године 
Успостављање сарадње са 
наставницима других школа путем 
дигиталне комуникације 

Чланови стручног већа 

Током године 

Остваривање eTwinning ознаке за 
школе 

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција: Тамара 
Крстић 

Током године 

Формирање електронске 
библиотеке (Селфи) 

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција: Тамара 
Крстић 

Током године 
Професионално усавршавање 
путем интернета 

Самостално сви наставници 

Током године 
Примена савремених дигиталних 
технологија у настави 

Ива Милошевић и други 
предметни наставници у 
складу са могућностима 

Током године 

Едукација ученика о примени 
здравих стилова живота 

Стојана Ивановић, Саша 
Миленовић, Невена 
Живковић и чланови 
стручног већа 

Током године 

Успостављање и одржавање 
сарадње са институцијама локалне 
заједнице 

Јасмина Цвијовић-Вуковић, 
Ива Милошевић, Невенка 
Перић, Оливера 
Милосављев-Пантелић, 
Саша Миленовић, Стојана 
Ивановић, Емина Никочевић, 
Невена Живковић 
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План рада се реализовао у склау са епидемиолошком ситуацијом и препорукама о 

начину рада у средњим стручним школама. Вежбе и блок настава, према препорукама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, током године организовале су се у 
школи. Све у складу са просторним могућностима и распоредом теоретских часова.  

 
 

 
 

Извештај о раду Стручног већа козметичке групе предмета  
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Током 
године 

Сарадња наставника исте групе предмета 
у циљу стандардизације наставног плана 
и програма 

 Наставници по групама 
предмета 

Током 
године 

Сарадња наставника естетске неге са 
члановима стручног већа здравствене 
неге (присуствовање предавањима,  
угледним часовима) 

 
Чланови стручног већа 

Током 
године 

Учешће у организацији испита 
ванредним ученицима и ученицима на 
преквалификацији и доквалификацији 

 
Чланови стручног већа 

Током 
године 

Стручно, педагошко и професионално 
усавршавање наставника 
присуствовањем  семинарима 

 
Чланови стручног већа 

Током 
године 

Учествовање у раду школских тимова 
 

Чланови тимова 

Током 
године 

Присуствовање седницама Наставничког 
већа, одељењских већа, Педагошког  
колегијума 

Чланови стручног већа, 
председник стручног већа 

Током 
године 

Вођење евиденције о сопственом раду 
 

Самостално 

Током 
године 

Сарадња са родитељима Чланови стручног већа, 
одељењске старешине 

Током 
године 

Унапређивање садржаја наставних 
планова који се односе на методе и 
технике рада 

Сви чланови стручног 
већа 

Током 
године 

Менторство- Дубравка Тодоровић 
завршила менторски рад Тијани  
Живановић, посетила 13 часова 

Дубравка Тодоровић 

Током 
године 

Учешће у хуманитарним акцијама Чланови стручног већа 
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Током 
године 

Перманентно стручно усавршавање Председник стручног већа 
и чланови стручног већа 

Током 
године 

Примена стечених знања и вештина 
 

Председник и чланови 
стручног већа 

Током 
године 

Узајамне посете часовима и упознавање 
са садржајем, методама и техникама 
извођења наставе из других предмета 

Председник и чланови 
стручног већа 

Током 
године 

Заједнички рад наставника истих и 
различитих предмета на припреми  и 
реализацији наставних садржаја 

Председник стручног 
већа, предметни 
наставници 

Током 
године 

Упознавање наставника и ученика са 
личним искуствима особа са 
потешкоћама у развоју и функционисању 

Чланови  стручног већа 
који су у тиму за 
инклузивно образовање – 
Дубравка Тодоровић 

Током 
године 

Унапређење компетенција наставника за 
планирање и примену 
индивидуализоване наставе 

Чланови већа који су у 
тиму за инклузивно 
образовање- Дубравка 
Тодоровић 

Током 
године 

Модернизација наставних средстава- 
стандардизација наставе 

Председник стручног 
већа, координатор 
практичне наставе 

Током 
године 

Модернизација опреме кабинета естетске 
неге, масаже и козметологије- кабинет 
масаже је опремљен новим лаптопом а 
кабинет естетске неге је добио 10 
столица. 

Јасмина Цвијовић-
Вуковић, Марија 
Јаковљевић, управа школе  

Током 
године 

Развој вештина самовредновања и 
вредновања знања ученика 

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција Драгана  
Петковић 

Током 
године 

Оснаживање ученика за планирање 
каријере и професионалног развоја 

Члан тима за развој 
међупредметних 
компетенција- Драгана 
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Петковић 

Током 
године 

Успостављање електронског вида 
комуникације између наставника и 
ученика 

Чланови стручног већа 

Током 
године 

Вршњачке едукације Чланови стручног већа 

Током 
године 

Превенција дигиталног насиља Чланови већа, одељењске 
старешине 

Током 
године 

Професионално усавршавање путем 
интернета 

Самостално сви 
наставници 

Током 
године 

Примена савремених дигиталних 
технологија у настави 

Сви чланови већа у складу 
са могућностима 

Током 
године 

Едукација ученика о примени здравих 
стилова живота 

Чланови стручног већа 

Током 
године 

Успостављање и одржавање сарадње са 
институцијама локалне заједнице 

Председник  и чланови 
већа 

Септембар, 
октобар 

Припрема кабинета естетске неге, масаже 
и козметологије за реализацију наставе у 
школској 2021/2022. години, требовање 
материјала 

Координатор практичне 
наставе Јасмина Цвијовић-
Вуковић, председник и 
чланови већа 

Током 
године 

Организовање и реализовање допунске 
наставе 

Чланови стручног већа 

Октобар 
 

Јесењи Фестивал Здравља  Због постојеће 
епидемиолошке ситуације 
Јесењи Фестивал здравља 
није реализован.  

Октобар Посета Сајму козметике Због постојеће 
епидемиолошке ситуације 
посета Сајам козметике 
није реализована. 
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Октобар Организација блок наставе 

 

Чланови већа који воде 
блок наставу 

Блок настава је 
реализована у школи у 
школским учионицама, 
кабинетима Естетске неге 
и Козметологије при чему 
је успостављена 
интерактивна настава са 
ученицима уз поштовање 
мера превенције 
инфекције Covid-19. 

Октобар Организација „отворених врата“ на 
козметичком смеру 

Сви чланови стручног 
већа 

Новембар Анализа реализације наставног плана и 
програма и успеха ученика на крају првог 
класификационог периода 

Чланови стручног већа 

Новембар,  
децембар 

Међусобне посете часовима Чланови стручног већа 

Новембар Предлог предмета за тест стручних знања 
са циљем да тест стручних знања буде 
универзалан за све смерове који 
припадају подручју рада здравство и 
социјална заштита. Идеја је да се овакав 
тест призна као пријемни испит. 

Чланови стручног већа 
козметичке групе 
предмета 
мр Биљана Јовановић- 
Главоњић 
 
 

Новембар Припреме за обележавање Дана 
козметике -у договору са управом школе, 
а у складу са епидемиолошком 
ситуацијом, Дан козметике ће бити 
обележен без приредбе и традиционалног 
такмичења ученика. Организовати 
изложбу ученичких цртежа и 
представљање козметичких препарата. 

Чланови стручног већа, 
помоћник директора мр 
Биљана Јовановић- 
Главоњић и координатор 
практичне наставе 
Јасмина Цвијовић- 
Вуковић.  

Децембар Обележавање Дана козметике Због 
постојеће неповољне епидемиолошке 
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ситуације, Дан козметике је обележен на 
следећи начин: ученици првог разреда су 
својим цртежима представили Дан 
козметике а цртежи су постављени у холу 
школе; ученици трећег и четвртог 
разреда су у холу школе представили  
козметичке препарате направљене на 
вежбама из козметологије и давали су 
савете за њихово деловање и употребу. 

 

Чланови већа 

Децембар Приказ специјалистичког рада „Примена 
хијалуронске киселине у anti-age 
третманима“ 

Драгана Петковић 

Децембар Анализа реализације наставног плана и 
програма и успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

Чланови стручног већа 

Јануар, 
фебруар 

Припрема кабинета естетске неге, масаже 
и козметологије за реализацију наставе у 
другом полугодишту школске 2021/2022. 
године, требовање материјала 

Координатор практичне 
наставе Јасмина Цвијовић-
Вуковић,председник и 
чланови већа 

Јануар, 
фебруар 

Организација блок наставе у другом 
полугодишту 

Чланови већа који воде 
блок наставу 

Јануар, 
фебруар 

Огледни час Марија Јаковљевић 

Огледни час није 
реализован јер је 
наставник био на 
боловању због инфекције 
коронавирусом. 

Март Пролећни Фестивал здравља 

Предавање „Ароматерапија“ 

Предавање – Подршка оболелима од 
карцинома 

Активности и предавања 
планирана годишњим 
планом рада нису 
реализована због 
погоршане 
епидемиолошке ситуације 
изазване инфекцијом 
covid-19. 
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Март Промоција постојећих смерова 
ученицима осмог разреда 

Учешће на Вождовачком сајму 
образовања- ученици четвртог разреда 
смера козметички техничар. Ученици су 
демонстрирали масажу коже, 
представили и користили козметичке 
препарате направљене у школи, 
успоставили комуникацију са ученицима 
завршних разреда основних школа. 

 

Милица Павловић, 
Милица Филиповић.  

Април Посета пролећном Сајму козметике 

Дубравка Тодоровић, 
Драгана Петковић, 
Биљана Никчевић, 
ученици другог, трећег и 
четвртог разреда смера 
козметички техничар. 
Ученици су имали 
прилику да посете 
штандове разних излагача 
и сазнају о новим 
препаратима и апаратима 
за рад. 

Април 
Предавање „Опекотине“ 

 

Милица Павловић и 
чланови стручног већа.  

Предавање је годишњим 
планом рада стручног већа 
планирано за децембар 
али је одржано у априлу. 

Април 

Пилот пројекат Државна матура -чланови 
Стручног већа су учествовали у 
вебинарима и обукама за овај пилот 
пројекат. У току пробе Државне матуре 
чланови стручног већа су дежурали на 
тестирању и учествовали у дешифровању 
самих тестова. 

Није планирано 
годишњим планом рада 
стручног већа. 
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Април 
Организовање Ускршњег базара Активност није 

реализована. 

Април 
Анализа реализације наставног плана и 
програма и успеха ученика на крају 
трећег класификационог периода 

Чланови стручног већа 

Мај 
Припрема и организовање матурских 
испита 

Чланови стручног већа 

Мај Обележавање  Националног дана 
добровољних  давалаца  крви  

Драгана Петковић, 
ученици четвртог разреда 
смера козметички 
техничар 

Јун Промоција постојећих смерова 
ученицима осмог разреда. 

Учешће на Сајму средњих школа у 
организацији Канцеларије за младе ГО 
Земун. 

Милица Филиповић, 
ученици трећег  разреда 
смера козметички 
техничар Ивана Толимир 
и Маја Шпирић. 

Јун 

Тајно изјашњавање свих запослених ради 
давања мишљења Наставничког већа о 
кандидатима за избор директора Школе 

Није планирано 
годишњим планом рада 
стручног већа. 

Чланови стручног већа. 

Јун 
Анализа реализације наставног плана и 
програма и успеха ученика на крају 
другог полугодишта 

Чланови стручног већа 

Јун 

Предлози за прерасподелу часова и 
задужења за школску 2022/2023. годину 

 

Чланови стручног већа, 
координатор практичне 
наставе Јасмина Цвијовић- 
Вуковић 

Јун 
Извештај о раду  стручног већа за 
2021/2022. годину 

Председник стручног већа 
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Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања и културе тела 
 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Август-
Септембар 

Израђени су  глобални планови и на 
састанку већа усвојени. Договорено је да 
ће се и месечни планови усклађивати.  

Одабир тестова за проверу физичких 
способности. 

Секције су формиране у периоду од 
првог до петнаестог септембра. 

Сви чланови већа 

Септембар 
(15.09.2020.) 

Чланови Стручног већа упознали су се са 
препоруком Удружења професора 
физичког васпитања за организацију 
наставе за време неповољне 
епидемиолошке ситуације. Донета је 
одлука да се ученици изводе на сва 
такмичења у току школске године 
уколико епидемиолошка ситуација буде 
дозвољавала. Констатовано је да је сва 
опрема неопходна за реализацију наставе 
набављена.  

Сви чланови већа 
 

Септембар 

Усвојен је уједначен критеријум 
оцењивања. Постигнут је договор о 
евиденцији ученика ослобођених од 
похађања наставе физичког васпитања. 

30.09.2022. године ученици су 
учествовали на Општинском такмичењу 
у атлетици са веома добрим резултатима 
–  7 првих места и 3 друга места 
појединачно, два друга места штафета. 

 

 
Сви чланови већа 
 
 
 
 
 
Весна Бановић 
Врањеш Николина III/1 
-прво место скок у даљ; 
Поледица Маша III/2-
прво место бацање 
кугле; 
Сладић Мирјана IV/1-
прво место у трчању на 
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400 метара; 
Недељков Вања II/2- 
прво место у скоку у 
вис; 
Шебек Сара III/1 –прво 
место у трчању на 800 
метара;  
Борковић Марија III/7  - 
друго место штафета; 
Страживук Милица    
IV/5 – прво место у 
трчању на 100м  и 
друго место у штафети;  
Живковић Вукота-  
друго место  у трчању 
на 1000м;   
Милаковић Марко III/1 
– друго место у скок у 
вис;  
Кнежевић Марко III/1 – 
прво место у скоку у 
даљ; 
Путниковић Андреј II/2 
– друго место у трчању 
на 400м; 
Дачић Стефан III/7 -
друго место у штафети; 
Милан Беслаћ I/4- 
друго место у бацању 
кугле.    
Екипно: ученице су 
заузеле прво а ученици 
друго место. 

Октобар 
 

 
Евидентирани су ученици ослобођени од 
похађања наставе физичког васпитања; 
05.10.2022. године одржано је Градско 
такмичење у стоном-тенису. Ученици 
наше школе нису освојили медаље. 
 
8. октобра – ученици наше Школе 
учествовли су на Општинском 
такмичењу у кошарци ученице су заузеле 
првоместо и пласирале се на градско 
такмичење, док су дечаци зазузели 

 

Весна Бановић 

 

 

 

Мирко Матијевић 
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четврто место. На Градском такмичењу 
одржаном 22. и 25. октобра ученице сус 
се пласирале у полуфинале. 

 

 

Новембар 

Припреме за зимовање ученика на 
Копаонику нису реализоване јер 
наставници ни представници Школе нису 
добили никакво обавештење од стране 
представника Дома ученика Машинац.  

Бранко Трифуновић 
Мирко Матијевић 

 

Децембар 
Одржан је традиционални школски 
турнир у стоном тенису и проглашени су 
победници.  

Весна Бановић 

Јануар 
Анализа постигнутих резултата на 
такмичењима 

Сви чланови већа 

Март 

 

На општинском такмичењу у малом 
фудбалу ученице су заузеле прво место и 
пласирале се на градско такмичење, док 
су ученици заузели треће место. 

Организација школског такмишења у 
одбојци 

Бранко Трифуновић 

 

 

Мирко Матијевић 

Април 
Организација учешћа ученика на 
Београдском маратону у сарадњи са 
Земунском гимназијом 

Биљана Живојиновић 
Брајтигам 

Мај 

 

Организација учешћа ученика на 
Пролећном кросу РТС-а 
Провера физичких способности ученика 

Сви чланови већа 

Јун 

Анализа реализације плана и програма и 
сагледавање постигнутог успеха ученика 
Анализа рада Стручног већа, израда 
извештаја о раду и избор руководиоца 
Стручног већа. 

Сви чланови већа 

Током године  
Упознавање чланова Стручног 
већа/размена искустава, са садржајем 
онлајн семинара 

Сви чланови већа 

Август 
Предлог плана рада Стучног већа  за 
наредну школску  годину 
Предлог набавке наставних средстава 

Сви чланови већа 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 
 

Извештај Тима за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања 

 
Време 

реализације 
Реализоване активности Носиоци активности 

Септембар 

-Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у школској 2019/2020. години и 
План рада Тима за 
школску 2020/2021. годину презентовани су на 
Наставничком већу, на седници Савета 
родитеља  и на седници Школског одбора  
-Одељењске старешине су на 
првим часовима одељењског старешинства 
презентовале ученицима нивое 
реаговања и различите облике насиља, улоге и 
одговорности и кораке 
поступања у ситуацији насиља. 
-На родитељским састанцима реализованим  
године родитељи су упознати са нивоима 
реаговања и различитим облицима насиља, 
улогама и одговорностима и корацима 
поступања у ситуацији насиља и 
представљен је Кодекс понашања ученика, 
наставника и родитеља ученика и његова 
примена. 

Теодора Стевовић, 
психолог школе 
 
Одељењске 
старешине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фебруар 
21-25.02.2022. 

-Обележен је Међународни дан борбе против 
вршњачког насиља. Часови одељењског 
старешине су, током целе недеље, били 
посвећени различитим активностима у вези са 
борбом против вршњачког насиља. Активности 
су обухватале израду ученичких паноа 
посвећених „Дану розе мајица“, који су 
изложени у холу наше школе, израду 
презентација, као и упитника у вези вршњачког 
насиља, гледање едукативних филмова, те 
дискусију ученика и наставника на наведену 
тему.  

Директор 
Помоћник директора 
Психолог 
Педагог 
Председник Тима 
Одељењске 
старешине  
Тања Динић 
Ученици од првог до 
четвртог разреда 

Током године 

- Чланови Тима истакли су корисност 
Националне платформе „Чувам те“, која 
представља прву националну платформу за 
превенцију и заштиту од насиља у школама у 
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Србији. Поред вршњачког насиља које је у 
фокусу ове платформе, она представља и алат 
који ће нам помоћи у борби против насиља 
према свим запосленима у установама 
образовања и васпитања широм Србије.  
-Теодора Стевовић, психолог школе, упознала је 
чланове Савета родитеља са садржајима и 
обукама за родитеље којима могу приступити на 
Националној платформи „Чувам те“.  
-Мотивисање запослених да узму учешће у 
online обукама за запослене  
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја на Националној платформи „Чувам те“. 
-Чланови Тима су, кроз комуникацију са 
одељењским старешинама и 
предметним наставницима, испратили 
понашање ученика током online наставе. 

 
 
 
 
Бранко Трифуновић 
психолог Школе 
педагог Школе 
Чланови Тима 
 

Током године 

-Успостављена је сарадња са установом од 
значаја за заштиту од дискриминације,  насиља, 
злостављања и занемаривања - Центром за 
социјални рад Општине Вождовац, Центром за 
социјални рад  Земун, Прихватилиштем за децу 
Београда, Школском управом, МУПом за Град 
Београд, полицијском станицом Земун 

Психолог школе, 
Снежана Ковачевић 
Сапсај, одељењски 
старешина II/8, 
Марија Јанковић, 
одељењски 
старешина I/8, 
Валентина Иванов, 
одељењски 
старешина III/5. 

Током године 

Чланови Тима су се континуирано стручно 
усавршавали учешћем у семинарима и 
праћењем савремене литературе  
Доследно дежурство физичко-техничког 
обезбеђења 
Праћење и подстицање доследног дежурства 
наставника у Школи 
Проверавање адекватности осветљења у згради 
и дворишту 
Стално обилажење установе  

Психолог школе 
Чланови Тима 
Обезбеђење Школе 
Домар 
Школски полицајац 
Одељењске 
старешине 

Јун 

Извршена је евалуација реализованих 
активности током школске 2021/2022. године  
Израђен је Годишњи извештај о раду Тима за 
школску 2021/2022. Годину 
Изабран је председник Тима за заштиту ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

Чланови Тима 
 
Бранко Трифуновић 
 
Чланови Тима 

Август 
-Израђен је Годишњи план рада Тима за 
школску 2022/2023. годину. 

Лидија Алексић 
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Извештај Тима за инклузивно образовање 
 

Време 
реализације 

Реализоване активности 
Носиоци 

активности 

 Септембар  

-Израђен је Годишњи план рада Тима за инклузивно 
образовање за школску 2021/2022. годину. 
-Идентификовани су ученици из осетљивих група и 
они којима је неопходно пружити додатну подршку 
у раду и образовању: одржана су  одељењска већа 
(I/8, II/6 и III/7) сходно препознатим потребама за 
четири ученице које наставу прате по прилагођеном 
или измењеном плану и програму. Одељењске 
старешине, психолог и педагог упознале су чланове 
већа са досадашњим радом ученица и оствареном 
сарадњом коју школа има са њиховим родитељима. 
Том приликом изнеле су основне карактеристике 
ученица које су наведене у педагошким профилима, 
њихово функционисање у одељењу/има, као и 
односу сарадње са другарима из одељења. 
Наставници који су предавали ученицама у 
претходној школској години изнели су своја 
искуства у раду. Договорено је праћење рада 
ученица од стране наставника, а затим и израда 
прилагођених или измењених планова (ИОП 1 и 
ИОП2).  
22.септембра 2021.године обављен је разговор са 
представницом Интерресорне комисије на 
територији општине Земун  као и разговор са 
представницом из Групе за инклузију при ресорном 
Министарству 
23.09.2021. године одржано је одељењско веће  
III/7 

Председник Тима 
за инклузивно 
образовање  
Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
Психолог 
Педагог 
Одељењске 
старешине 
Наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог Школе 

Октобар  

Заједнички састанци коме су присуствовали чланови 
Тима за инклузивно образовање, Марија Борковић  и 
мајка ученице Маријана Борковић, реализовани су 
11.и 18.октобра 2021. године 

Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
Психолог 
Педагог 
Родитељи 

Децембар 

Састанак Тима за инклузивно образовање-преглед и 
разматрање извештаја клиничко-неурофизиолошког 
прегледа ученице Марије Борковић и предлог Тима 
о даљем похађању наставе 

 

Јануар 

Чланови Тима су са предметним наставницима 
анализирали постигнућа ученика који су наставу 
пратили по прилагођеном или измењеном плану и 
програму (ИОП1 и ИОП2), на крају првог 

Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
Психолог 
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полугодишта школске 2020/21.године. 
-Урађена је анализа исхода ИОП-а, ажурирани су 
постојећи планови и направљени нови. 

Педагог 
Наставници 
Родитељи 
Педагошки 
колегијум 

Током године  
Чланови Тима континуирано су пратили рад ученика 
који наставу пратили по прилагођеном или 
измењеном плану и програму (ИОП1 и ИОП2) 

Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
 

Јун  

-Чланови Тима су са предметним наставницима 
анализирали постигнућа ученика који су наставу 
пратили по прилагођеном или измењеном плану и 
програму (ИОП1 и ИОП2), на крају другог 
полугодишта школске 2021/22.године. Урађена је 
евалуација реализованих активности током школске 
2021/2022. године са циљем пружања додатне 
подршке ученицима којима је та подршка била 
неопходна. 
Израђен је Годишњи извештај о раду Тима за 
инклузивно образовање за школску 2021/2022. 
годину. 

Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
Психолог 
Педагог 
Наставници 
Родитељи 
Педагошки 
колегијум 

Август  

Израђен је план рада Тима за школску 2022/2023. 
годину. 

Председник Тима 
за инклузивно 
образовање  
Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 

Током године 

-Идентификовани су и евидентирани ученици 
којима је потребна додатна подршка у образовању 
(ученица првог разреда смера козметички техничар, 
две ученице другог разреда смера козметички 
техничар, ученик другог разреда смера здравствени 
неговатељ, ученица четвртог разреда смера 
козметички техничар). 
-Прикупљани су подаци, израђивани педагошки 
профили, процене потребе за подршком, планови 
активности. 
-Доношене су одлуке о индивидуализацији наставе и 
о изради ИОП-а. 
-Формирани су Тимови и вршњачки тимови за 
пружање додатне подршке ученицима. 
- Чланови Тима су се континуирано стручно 
усавршавали учешћем у семинарима и праћењем 
савремене литературе  

Чланови Тима за 
инклузивно 
образовање 
Психолог 
Педагог 
Наставници  
Одељењске 
старешине 
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Извештај Тима за каријерно вођење и саветовање 
 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности 
 

Носиоци 
активности 

Септембар и 
октобар 

Од активности планираних за септембар и 
октобар 2021. године сви чланови Тима су на 
својим редовним часовима информисали ученике 
о занимањима за која се школују и актуелној 
ситуацији на тржишту рада, али су планирана 
предавања представника Националне службе за 
запошљавање о наставку школовања и 
занимањима и тржишту рада, изостала због 
неповољне епидемиолошке ситуације поводом 
пандемије COVID-19, као и радионице које на ове 
теме организује Канцеларија за младе ГО Земун. 
Тања Динић је присуствовала изузетно 
садржајној и корисној Конференцији наставника 
који спроводе програме организације Достигнућа 
младих у Србији која је одржана од 2. до 4. 
октобра 2021. године у Врњачкој Бањи. Циљ ових 
програма је стицање и усавршавање 
предузетничких компетенција код 
средњошколаца, a циљ Конференције, 
оснаживање наставника да успешно и квалитетно 
спроводе предвиђене програме. Овим циљевима 
највише су допринела изузетно квалитетна 
предавања еминентних стручњака из различитих 
области, као што су психолог, Зоран Илић, 
помоћница министра просвете, науке и 
технолошког развоја, Габријела Грујић, глумац 
Марко Стојиљковић и други. 

Сви чланови 
Тима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тања Динић 
 
 
 
 

Новембар 

Испитивање професионалних опредељења 
ученика четвртог разреда (ТПО-3) и радионица 
„Самоспознаја“, ће бити реализовани у наредном 
периоду. 
Тања Динић је присуствовала VII Сајму 
школских тимова за КВиС који је одржан 30. 11. 
2021. год, као онлајн догађај у организацији 
Београдске отворене школе. На Сајму се 
представило 12 школских тимова за каријерно 
вођење и саветовање, који су учеснике упознали 
са најважнијим активностима које спроводе у 
својим школама с циљем унапређивања вештина 
запошљивости својих ученика. Поред излагача, 

Наташа Ђорић и 
Теодора 
Стевовић 
 
 
 
Тања Динић 
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на Сајму је присуствовало преко 80 виртуелних 
посматрача из школа, државних институција, 
света бизниса, организација цивилног друштва и 
других заинтересованих појединаца.  

Децембар  

Ученици наше школе: Ивана Обрадовић, 
Миодраг Ловрић, Теодора Обрадовић, Јасмина 
Спахић и Симонида Ђокоћ (VI/2), са ментором 
Тањом Динић, учествовали су на регионалном 
такмичењу средњошколаца београдских општина, 
„Пословни изазов“ које је oве школске године 
одржано нешто раније него што је планирано, 23. 
и 24. новембра 2021. године. Такмичење 
намењено развоју професионалних, пословних и 
предузетничких вештина, пред преко 90 ученика 
из 21 београдске средње школе, ставило је изазов: 
како преполовити бацање хране, смањити отпад и 
подићи свест о одрживом развоју. Услед 
неповољне епидемиолошке ситуације такмичење 
је одржано on-line, а реализовала га је 
организација Достигнућа младих у Србији. 
Тимови су уз помоћ пословних ментора креирали 
бизнис планове и видео презентације за своје 
идеје које су другог дана такмичења представили 
члановима жирија у саставу: Дара Гравара 
Стојановић из Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, Тијана Медаковић из 
компаније Нестле и Владимир Шкорић са 
Универзитета Метрополитан. Екипа наше школе, 
са идејом иновативног грађевинског материјала 
биљног порекла, била је веома запажена, иако 
није успела да се у јакој конкуренцији пласира на 
Национално такмичење. 
Ученици наше школе: Марија Мартиновић, 
Анђела Скорупан, Милан Плавшић, Тијана 
Малиновић и Милена Ђорђевић (VI/1), са 
ментором Тањом Динић, учествовали су у 
такмичењу: Изазов специјал, једнодневном 
онлајн догађају који је одржан 18. 12. 2021. 
године и који је окупио 151 ученика из 33 средње 
школе у 22 града у Србији. Била је то 
комбинација тренинга и такмичарског дела, а 
ученици су научили како да користе алате који им 
омогућавају да анализирају ширу слику о 
климатским програмима и различитим улогама у 
систему, као и да преиспитају улогу појединца  у 
заштити животне средине. У такмичарском делу 

Тања Динић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тања Динић 
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тимови су припремили иноваривна решења на 
проблеме које су дефинисали током дана, а 
одабрано је 15 тимова који су презентовали своје 
идеје пред жиријем, међу којима је био и тим 
наше школа, али у јакој конкуренцији није успео 
да заузме једно од три награђена места.  
Професионална оријентација: 
      - испитивање професионалних    
опредељења ученика четвртог разреда (ТПО-3) 
      - индивидуални рад са ученицима (разговор са 
ученицима о професионалним опредељењима, 
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са 
родитељима о развоју каријере ученика). 

 
 
 
 
 
 
 
Наташа Ђорић и 
Теодора 
Стевовић 
 
 
 

Јануар/Фебруар 

Извештавање о раду Тима за каријерно вођење и 
саветовање у првом полугодишту обавила је Тања 
Динић, председник Тима. 
Презентација факултета и високих школа у нашој 
школи, посета сајмовима образовања и каријере, 
организоване посете ученика установама за 
високо образовање нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације. 
Тим наше школе није успео да се пласира на 
Национално такмичење „Пословни изазов“. 

Тања Динић 
 
 
 
Сви чланови 
Тима 
 
 
 
Тања Динић 

Март 

Развој кључних компетенција за представљање 
послодавцима: 

- (радна биографија, мотивационо и 
пропратно писмо, припрема за пословни 
интервју - понашање током интервјуа, 
питања која се могу поставити за време 
интервјуа, како се изборити са тешким 
питањима, права и обавезе приликом 
тражења посла) – започет је на часовима 
грађанског васпитања код ученика IV 
разреда и биће настављен у наредном 
периоду (Тања Динић). 

Сви чланови 
Тима 

Април 
Индивидуални рад са ученицима (разговор са 
ученицима о професионалним опредељењима, 
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са 

Светлана Трикић 
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родитељима о развоју каријере ученика), обављао 
је психолог школе, Светлана Трикић у складу са 
могућностима услед епидемиолошке ситуације. 
Учешће у промоцији школе и сајмовима 
образовања и запошљавања није реализовано због 
епидемиолошких мера прописаних у циљу 
сузбијања вируса COVID 19. 

 
 
 
 
Оливера 
Милосављев-
Пантелић 

Мај  

Индивидуални рад са ученицима (разговор са 
ученицима о професионалним опредељењима, 
рад са ученицима из осетљивих група, разговор са 
родитељима о развоју каријере ученика), обављао 
је психолог школе, Светлана Трикић у складу са 
могућностима и обавезама ученика око полагања 
пробне матуре и матурских испита.      
Подршку ученицима у припрема     матурских и 
пријемних испита пружали су сви чланови Тима у 
редовној настави и на консултацијама. 
Ученици IV разреда су од стране чланова Тима 
упућени да посете представљање факултета 
Београдског универзитета у СКЦ-у: 5. маја - 
Филозофски факултет (Катедра за археологију, 
Катедра за филозофију, Катедра за етнологију и 
антропологију, Катедра за психологију) и 12. маја 
- Физички факултет, Шумарски факултет и 
Архитектонски факултет, где су могли да добију 
све информације о упису, студирању, 
студентском животу и могућностима након 
завршених основних, мастер или докторских 
студија. 
Праћење напредовања ученика: 
ученици IV разреда обавештени су од стране 
чланова Тима да обавесте одељењског старешину 
који су факултет уписали, а податке о томе 
прикупиће председник Тима и поднети извештај о 
томе. 
 

Бранка 
Пераловић и 
Светлана Трикић 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сви чланови 
Тима 
 
 
 
 
Сви чланови Тим 
 
 
 
 
Сви чланови 
Тима 
 
 
 
 
 
 
Тања Динић 
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Јун 
 

Чланови Тима сумирали су  резултате рада Тима 
за каријерно вођење и саветовање током школске 
2021/22. год. на шестом састанку Тима о чему ће 
председник Тима поднети извештај. 
Подршку ученицима приликом припрема за 
полагање матурских испита и припрема за даље 
школовање и/или запослење пружали су сви 
чланови Тима. 
Активности усмерене на тражење посла 
реализоване су за ученике завршног разреда на 
часовима грађанског васпитања у току трајања 
редовне наставе. 

Сви чланови 
Тима 
 
 
 
 
 
Сви чланови 
Тима 
 
 
 
Тања Динић 

Јул 
Председник Тима за каријерно вођење и 
саветовање поднео је Извештај о раду Тима током 
школске 2021/22. године. 

Тања Динић 

Август 

Чланови Тима израдиће план рада Тима за 
каријерно вођење и саветовање за школску 
2022/23. годину. 
Председник Тима обрадиће податке добијене од 
одељењских старешина четвртог разреда о упису 
ученика који су матурирали, на факултете и 
високе школе. 

Сви чланови 
Тима 
 
 
 
Тања Динић 

Током године 

Повезивање са пословном заједницом: 
самопроцена информисаности, извори 
информисања, упознавање света рада, „интернет 
слалом“, „сенка на послу“, животни избори, 
постављање циљева, планирање у функцији 
остварења циља, управљање собом, планирање 
буџета. 

Сви чланови 
Тима 

 
Тим за КВиС реализовао је план за школску 2021/2022. годину уз поштовање мера 

предузетих с циљем спречавања ширења вируса COVID-19 у мери у којој је 
епидемиолошка ситуација то дозвољавала, а када су мере укинуте, у условима неометаног 
одвијања наставе. 
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Извештај Тима за школски маркетинг 
 
 

Време 
реализације 

Садржај активности 

Сарадници у 
реализацији и 

коментар 
(одступање од 

плана) 

септембар 

-Договор о обележавању Дана школе   
 
 
 
 
 
 
 
-На састанку Удружења медицинских школа Републике 
Србије у Крагујевцу, директор наше школе Радица 
Стојановић поново је изабрана за члана Председништва 
Удружења медицинских школа Србије, а Јасмина 
Цвијовић-Вуковић координарор наше школе, поново за 
члана Председништва Секције наставника здравствене 
неге медицинских школа Србије 
-Секција Црвеног крста наше школе учествовала је у 
хуманитарној акцији прикупљања намирница за 
сиромашне грађане, коју је  Црвени крст Земун у оквиру 
Недеље солидарности традиционално организовао у 
Макси супермаркетима у Првомајској и Горњоградској 
улици. Такође, учествовала је у реализацији акције 
Црвеног крста „Безбедност деце у саобраћају“. Учешће у 
реализацији акције Црвеног крста „Обележавање 
Светског дана срца“. Помоћ у организацији 
манифестације „Трка за срећније детињство“  у 
организацији Црвеног крста Земун 
-30.9. – ученици су учествовали на Општинском 
такмичењу у атлетици:  

1.  Врањеш Николина III1 – 1. место – скок у даљ;  2. 
Поледица Маша III2 – 1. место – бацање кугле; 3. Сладић 
Мирјана IV1 – 1. место – 400 метара;  4. Недељков Вања 
– II2 – 1. место – скок у вис;  5. Шебек Сара III1 – 1. 
место – 800 метара; 6. Борковић Марија III7  - 2. место 
штафета;  7. Страживук Милица    IV5 – 1. место – 100м  
и 2. место штафета  8. Живковић Вукота -   2. место  - 
1000м;   9. Милаковић Марко III1 – 2. место – скок у вис; 

Због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације – није 
реализовано 
 
 
Удружење 
медицинских 
школа 
Републике 
Србије у 
Крагујевцу 
 
 
 
 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
 
 
 
 
Стручно веће 
физичког 
васпитања, 
руководиоци 
секција и 
чланови 
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10. Кнежевић Марко III1 – 1. место – скок у даљ; 11. 
Путниковић Андреј II2 – 2. место – 400м; 12. Дачић 
Стефан III7 – 2. место –штафета; 13. Милан Беслаћ I4 -  2. 
место - кугла 

Екипно: девојчице су заузеле 1. место, дечаци су заузели 
2. место 

-Учешће у реализацији акције Црвеног крста 
„Безбедност деце у саобраћају“ 
-Учешће у реализацији акције Црвеног крста 
„Обележавање 
Светског дана срца“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
 

октобар 

-Обележавање Дана школе - иако је програм 
припремљен, није реализовано због неповољне 
епидемиолошке ситуације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Посета Сајму књига и сарадња са издавачима, писцима, 
уколико дозволе епидемиолошки услови - Сајам књига 
није одржан због неповољне епидемиолошке ситуације 
 
 
 
 
-Започињање сарадње са новим козметичким кућама - 
није реализовано због неповољне епидемиолошке 
ситуације 
 
 
 

Задужени 
наставници, 
руководиоци 
секција и 
чланови секција 
(драмска, 
рецитаторска, 
музичка, 
ликовна...), 
управа Школе 
 
 
 
 
 
 
Милка Пуач и 
библиотечка 
секција – није 
реализовано 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
Стручно веће 
козметичке 
групе предмета 
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-Секција Црвеног крста је помогла у организацији 
манифестације промоција добровољног давалаштва крви 
„Минут је до 12“  у организацији Црвеног крста Земун и 
ГО Земун, помоћ у организацији манифестације 
„Улична трка поводом ослобођења Града Београда“  у 
организацији Црвеног крста Земун, помоћ у 
организацији манифестације „Европски дан борбе 
против трговине људима“  у организацији Црвеног крста 
Земун 
 
-Представнице школе узеле су учешће у II 
Међународном конгресу Удружења здравствених 
професионалаца Србије, под називом „Квалитет живота 
пацијената и здравствених професионалаца у систему 
здравствене заштите“; своје радове су презентовале: 
Славица Лазић - тема „Кроз теорију и праксу до 
здравствених професионалаца“, Елизабета Марковић и 
Бојана Хасанбеговић - тема „Утицај пандемије COVID-
19 на квалитет живота и образовања ученика 
медицинске школе Надежда Петровић Земун“ 
 
-5.10. – Градско такмичење у стоном тенису, ученике је 
водила Весна Бановић, а учествовали су ученици 
Путниковић Андреј II2 и Делић Огњен III2, појединачно 
и екипно без освојених медаља 

-8.10 – ученици Медицинске школе „Надежда Петровић“ 
учествовали су на Општинском такмичењу у кошарци – 
девојчице су заузеле 1. место и пласирале се на Градско 
такмичење, док су дечаци зазузели 4. место. На 
Градском такмичењу одржаном 22. и 25. 10 – девојчице 
су се пласирале у полуфинале 

На крају такмичења наста школа је заузела 4. место у 
Београду.  Ученике је припремао и водио Мирко 
Матијевић 

-Обележавање „Међународног дана старих особа“ у 
организацији Црвеног крста Земун 
-Помоћ у организацији манифестације „Трка за срећније 
детињство“ у организацији Црвеног крста Земун 

 

 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
 
 
 
Славица Лазић, 
Елизабета 
Марковић, 
Бојана 
Хасанбеговић 
 
 
 
 
Стручно веће 
физичког 
васпитања, 
руководиоци 
секција и 
чланови 
 
 
 
Стручно веће 
физичког 
васпитања, 
руководиоци 
секција и 
чланови 
 
 
 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
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новембар 
децембар 

-Учешће на регионалном такмичењу средњошколаца 
београдских општина, „Пословни изазов“ 23. и 24. 
новембра 2021. године 
 
 

 

 

 

 

 

-19.11. – учешће у Општинском такмичењу у одбојци. 
Ученике је у обе конкуренције окупила Весна Бановић, а 
ученике водио и о њима бринуо наставник Горан 
Костић, девојчице су заузеле 2. место, а дечаци 3. место 

 

 

 

-На Деветом међународном акредитованом семинару 
друштва директора школа Републике Србије „Улога 
директора у стратегији развоја школа - руковођењем до 
квалитета Тара 2020“, као један од предавача, помоћник 
директора је презентовала новине у есДневнику 
 
 
 
 
-Ученик Школе Матеја Радуловић IV4 самоиницијативно 
и самостално организовао је акцију добровољног давања 
крви и притом прикупио преко 15л крви. У прилогу се 
налазе интервју и емисија на којима је Матеја гостовао, 
на сваком поменуо нашу школу и тако је промовисао. 
https://youtube.com/playlist?list=PLAfC0K9Q6mCzbgiL2n
NjiNc-Obk45jAPx 
 
 
 
 

Стручно веће 
физичког 
васпитања, 
руководиоци 
секција и 
чланови 
 
 
 
Помоћник 
директора, мр 
Биљана 
Јовановић- 
Главоњић 
 
 
 
Ученик и 
председник 
Парламента 
ученика Матеја 
Радуловић 
 
 
 
 
 
Није 
реализовано 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
 
Ученици 
одељења IV2 
 
 
Није 
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-Новогодишња приредба  
 
 
 
 
-Секција Црвеног крста је поставила у школи кутије за 
прикупљање прилога за хуманитарну акцију „Један 
пакетић пуно љубави“. Од тог новца је направљено 20 
новогодишњих пакетића који су предати Цевеном крсту 
Земун 
 
-Ученици IV2 су прикупили помоћ у новцу, гардероби и 
слаткишима за Свратиште Нови Београд 
 
 
-Дан козметичара  
 
 
-Биљана Јовановић Главоњић је сарађивала са 
представницима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (Школском управом); Учествовала 
на Међународној конференцији у Сарајеву – 
Умрежавање образовања „Умрежавањем ка квалитету 
2“. Добила међународну квалификацију „Менаџер у 
образовању“, шифра квалификације М-6/9 
 
-Пословни изазов – учешће на регионалном такмичењу. 
Ученици наше школе: Марија Мартиновић, Анђела 
Скорупан, Милан Плавшић, Тијана Малиновић и 
Милена Ђорђевић (VI1), са ментором Тањом Динић, 
учествовали су у такмичењу: Изазов специјал, 
једнодневном онлајн догађају који је одржан 18.12.2021. 
год. и који је окупио 151 ученика из 33 средње школе у 
22 града у Србији. У такмичарском делу тимови су 
припремили иновативна решења на проблеме које су 
дефинисали током дана, а одабрано је 15 тимова који су 
презентовали своје идеје пред жиријем, међу којима је 
био и тим наше школе, али у јакој конкуренцији није 
успео да заузме једно од три награђена места.  
-Хуманитарна акција „Хуманост на делу за годину целу“ 
- израда и продаја новогодишњих украса и честитки. 
Прикупљен новац у изнсу од 24.220 динара је уплаћен 
већим дело у фондацију „Буди хуман“ за Анђелију 
Јарановић, а мањи део за куповину потрошног 

реализовано 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
Помоћник 
директора мр 
Биљана 
Јовановић- 
Главоњић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мр Биљана 
Јовановић- 
Главоњић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици школе 
и Тања Динић 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици школе 
и наставнице 
смера 
медицинска 
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материјала за Центар за збрињавање деце и омладине, 
Звечанска. Реализатори: Славица Лазић, Ива 
Милошевић, Тамара Крстић и Бојана Хасанбеговић. 
Учествовали ученици I5, II5, III5 и IV5 

сестра-васпитач 

Јануар  
фебруар 

-Светосавска академија  
 
 
-Ирена Ванић је координирала реализацију пројекта 
„Школа за свако дете“, организовала и реализовала 
завршне активности: 
-реализација набавке гардеробе за ученика мигранта, 
дидактичког материјала и уџбеника за ученике и 
наставнике школе; 
 
 
 
 
-Представнице школе учествовали су у онлајн 
радионицама Института за психологију Филозофског 
факултета, у оквиру ЕРАЗМУС Илумине пројекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Историјска секција коју води Расема Гојић постигла је 
на такмичењима следеће резултате:  
На Општинском такмичењу одржаном 27.2.2022. у 
Земунској гимназији, наши ученици су постигли 
запажен резултат: 
Арсеновић Александра II5 освојила је друго место 
Безбрадица Катарина II5 освојила је друго место 
Барјактаревић Радован II2 освојио је треће место 

Није 
реализовано 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
 
Координатор 
пројекта Ирена 
Ванић 
 
 
Невена 
Живковић, мр 
Биљана 
Јовановић 
Главоњић, 
Емина 
Никочевић, 
Јелена Пујић, 
Јелена Убавић 
Николић, Ирена 
Ванић 
 
 
 
 
 
Расема Гојић и 
чланови 
историјске 
секције 
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-Акција добровољног давања крви одржана у служби 
трансфузије крви КБЦ Земун. У акцији је учествовало 37 
ученика наше школе. Акцију су реализовали наставници 
Емина Никочевић и Невенка Перић. 
 

Емина 
Никочевић и 
Невенка Перић 

Март 
април 

-Дан васпитача 
 
 
 
 
 
 
-15.03.2022. одржано је ПИСА тестирање у нашој школи 
 
 
 
 
 
-На Окружном такмичењу из историје одржаном 
19.3.2022. у XII београдској гимназији: Арсеновић 
Александра II5 освојила је треће место и пласирала се за 
републичко такмичење, док је ученица Безбрадица 
Катарина II5 освојила је седмо место. 
 
-Ликовни рад ученице Николине Шипраге послат је  на 
ликовни конкурс за ученике на тему „Крв живот значи“. 
 
-Обележавање Светског дана здравља у сарадњи са 
Црвеним крстом Земуна – улична манифестација у 
Земуну 17.4.2022. 
  
-Биљана Јовановић Главоњић је као члан радне групе, 
Секторског већа сектора за здравство и социјалну 
заштиту, учествовала у осавремењивању стандарда 
компетенција квалификације здравствени неговатељ 
 
-Учествовала на Међународној конференцији у Требињу 
– Умрежавање образовања „Умрежавањем ка квалитету 
3“. Добила међународну квалификацију „Менаџер у 
образовању“, шифра квалификације М-6/9 у 
организацији Association for Development of Knowledge 
Slovenia 
 
 
 
-Са ученицима прве групе одељења III5 наставник Ива 

Није 
реализовано 
због неповољне 
епидемиолошке 
ситуације 
 
Школски 
координатор за 
ПИСА 
тестирање 
Јелена Пујић 
 
 
Расема Гојић и 
чланови 
историјске 
секције 
 
 
Војислава 
Врцељ 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
Помоћник 
директора, 
Биљана 
Јовановић 
Главоњић 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник Ива 



 138 

Милошевић, организовала је посету наставној бази, 
Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у 
Звечанској, у  договору са управом школе. Овом 
приликом је центру однесен потрошни материјал који је 
купљен од прикупљених новчаних средстава током 
новогодишњих празника, продајом честитки и украса, 
које су сами ученици направили и организовали продају 
у холу школе. 
 
-Ученик Стефан Маринковић IV1, освојио је друго место 
на Републичком такмичењу из математике за средње 
медицинске школе. Ученика је припремао и водио Иван 
Ракић 
 
-Промоција постојећих смерова ученицима осмог 
разреда основних школа у организацији градске 
општине Вождовац, под слоганом «Вождовачки сајам 
образовања – Путопис» 
 
 

Милошевић са 
ученицима 
 
 
 
 
 
 
 
Иван Ракић 
 
 
 
Оливера 
Милосављев- 
Пантелић, 
Милица Ћосић, 
Тамара Крстић, 
Александра 
Вучковић и 
чланови 
стручног већа 

мај 

-Обележавање Дана сестринства  и Дана срца.  
-Промоција школе на Земунском кеју.  
 
 
 
 
-Избор најбољих матураната образовног профила 
медицинска сестра-техничар за доделу награда при 
Комори медицинских сестара Србије 
 
 
 
 
 
-Дан сестринства - адаптација романа „Зона Замфирова“ 
са певањем и играњем. Програм је изведен у холу 
школе. 
 
 
 
 
-Учешће на литерарном конкурсу Вукове задужбине, 
Огранак у Нишу – 21. конкурсни позив Друштва за 
неговање духовних вредности „Вук Караџић“, Ниш; 

Задужени 
наставници и 
чланови секција.  
 
Организациони 
одбор: Јасмина 
Цвијовић-
Вуковић, 
Елизабета 
Марковић, 
Славица Лазић, 
Ива Милошевић 
 
Снежана 
Ковачевић 
Сапсај и 
чланови 
рецитаторске 
секције –  
 
 
Јелена 
Јовановић 
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наставница Јелена Јовановић и ученик Филип Зокић IV1, 
добили су захвалнице и књиге као награду. Није било 
рангирања радова 
 
-Обележавање Националног дана добровољних давалаца 
крви 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Републичко такмичење из здравствене неге – освојено 
1. место у Републици екипно. У појединачном пласману 
прво место је освојила Јелена Нешић III2 са максималних 
150 бодова; друго место су заузеле Марија Чеперковић 
III2и Катарина Крстић III4 обе ученице са по 149 бодова. 
Републичко такмичење из здравствене неге одржано је 
20-21.05.2022. године у Медицинској школи „Драгиња 
Никшић“ у Сремској Митровици. Учествовалa је укупно 
21 школа.  
 
-Републичко такмичење Медицинских школа у првој 
помоћи 21. по реду 6. и 7. маја. Домаћин и организатор 
такмичења је била Медицинска школа „Стевица 
Јовановић“ из Панчева. 
Посебну помоћ у организацији пружили су Црвени крст, 
Хитна Медицинска помоћ Панчево и Ватрогасна 
служба. 
На такмичењу екипе наше школе освојиле су 4. место у 
реалистичком приказу повреда обољења и стања и 6. 
место у првој помоћи. 
 
-18. маја у Земунском парку и просторијама Црвеног 
крста Земун, одржано је Општинско такмичење у 
пружању прве помоћи. Прва три места освојили су 
ученици наше школе. Првопласирана екипа добила је 
право учешћа на 
градском такмичењу у организацији Црвеног крста 
Београд . 

 
 
 
Наставници и 
ученици 
смерова 
медицинска 
сестра – 
техничар и 
козметички 
техничар 
 
 
 
Елизабета 
Марковић и 
Марија 
Хофер са 
ученицима. 
 
 
 
 
 
 
 
Ментори екипа 
су: Сања 
Богићевић, 
Едита Мијовић 
и Стојана 
Ивановић 
 
 
 
 
 

јун 

-Предавања у основним школама на територији Земуна и 
дељење рекламног материјала 
 
 

Задужени 
наставници и 
ученициЧланови 
већа козметичке 



 140 

-Успостављање и одржавање сарадње са институцијама 
локалне заједнице од маја до јуна 
 
 
 
-Учешће на Сајму средњих школа у организацији 
Канцеларије за младе ГО Земун. Чланак о томе изашао је 
у “Вечерњим новостима“ 7. јуна 2022. под називом 
„Понуда земунских стручних школа. 
 
 
 
 
 
 

групе предмета  
 
Ученике сва 
четири 
смера 
образовних 
профила који се 
школују у нашој 
школи на сајам 
су 
водиле Тамара 
Крстић, Милица 
Грковић, 
Милица 
Деврња и 
Милица 
Филиповић 

Током 
школске 
године 

-Ревизија библиотечког фонда - председник комисије 
била је Снежана Ковачевић Сапсај; чланови: Милка 
Пуач, Јована Кузмановић, Биљана Васиљевић, Бојана 
Марчетић, Јана Јовановић. Велики број професора наше 
школе помогао је у реализацији овог великог посла. 
 
 
 
 
-Ажурирање сајта школе 
 
 
-Сарадња са представницима општине Земун 
 
-Израђен велики број разноврсних паноа поводом 
различитих дешавања у школи и обележавања дана од 
значаја за рад школе. 
 
-Учешће на бројним спортским такмичењима у фудбалу, 
кошарци, гимнастици, атлетици..., као и на такмичењима 
из историје, математике, у рецитовању, Пословни 
изазов...  
 
-Настављена је сарадња са Црвеним крстом Земун и 
организовано учешће у њиховим активностима 
 
 
 
 

Комисија за 
ревизију 
библиотечког 
фонда, 
наставници и 
ученици Школе 
 
 
мр Биљана 
Јовановић 
Главоњић 
 
Управа Школе 
 
Војислава 
Врцељ и 
ликовна секција 
 
Задужени 
наставници и 
чланови секција 
 
Невена 
Живковић и 
Секција Црвеног 
крста 
 
 
Задужени 
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-Припремљен је материјал за популаризацију и 
промоцију школе у основним школама 
 
-реализоване су бројне хуманитарне акције 
 

наставници 
 
Задужени 
наставници и 
чланови секције 
Црвеног крста 
 

 
 

 
 

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво 

 
 

Време реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

Током године  Перманентно стручно усавршавање 
наставника 
„Формативно оцењивање“, 
„Заштита деце са сметњама у развоју у 
случајевима занемаривања и дискриминације, 
злостављања и насиља“, 
„Увођење државне матуре“, 
„Етика и интегритет“, 
„Обука за планирање, спровођење и праћење 
мера за спречавање осипања ученика“, 
„Породично насиље" 

Стручни сарадници, 
предметни 
наставници, Тим за 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Током целе 
школске године 

Успостављање електронског вида 
комуникације између 
наставника и ученика 
Већина наставника је успоставила 
комуникацију са ученицима путем мејла, 
вибера  или преко група на друштвеним 
мрежама 

Стручни сарадници, 
предметни 
наставници, Тим за 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Периодично  Учестало коришћење на часовима методе 
самосталних ученичких радова, методе 
погрешних одговора, методе анализе и  
методе синтезе 
На часовима предузетништва  и рачунарства 
и информатике у потпуности је остварена ова 
активност 

Предметни 
наставници 

Периодично Подстицање неговања духа заједништва, 
припадности, поштовања разлика, 
толеранције на часовима одељењског 
старешине 

Предметни 
наставници и 
одељењске 
старешине 
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На часовима грађанског васпитања, часовима 
одељенске заједнице, и свим редовним 
часовима 

Периодично Подстицање дигиталне компетенције 
ученика упућивањем ученика на разне 
конкурсе и предавања 
Информисани су ученици о могућности 
учешћа ученика на међународном пројекту - 
Агенда УН 2030 и циљеви одрживог развоја. 
Ученици су обавештени да се могу пријавити 
за учешће на Такмичење за најбољу 
средњошколску иновацију у Србији 2022. 
Сви ученици су информисани да Друштво за 
академски развој уз финансијску 
подршку Викимедије Србије организује 
пројекат за средњошколце под називом 
Чувари наслеђа. Ученици су обавештени да 
могу да се пријаве и узму учешће у 
радионици које организује Хуманитарно 
удружење родитеља и младих "Тројка", под 
покровитељством Секретаријата за омладину 
и спорт Града Београда, реализује  
пројкат „Буди узор, не посматрач“ у овиру 
кога су предвиђене различите врсте 
активности. Једна од њих је и радионица 
„Моји индикатори квалитета живота“. Ове 
радионице су практично индивидуалне и 
постављају  појединца у позицију да 
промишља о  себи и свету око себе, као  и да 
трага за својим местом у њему, а све са 
идејом о квалитетнијем и хуманијем животу. 

Наставници, 
педагошко-
психолошка служба 

Током целе 
школске године 

Примена савремених дигиталних технологија 
у настави 
Сви наставници су применили дигиталне 
технологије у складу са могућностима школе, 
својим сопственим могућностима, и 
могућностима ученика 

Стручни сарадници, 
предметни 
наставници, Тим за 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Током целе 
школске године 

Развој предузимљивости код ученика 
на часовима грађанског васпитања, и 
часовима предузетништва. 

Наставници 
предузетништва, 
предметни 
наставници, Тим за 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 
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Током целе 
школске године 

Укључивање ученика у процес процене и 
вредновања сопственог знања, међусобно 
оценивање ученика 
Ова активност је примењена на часовима 
грађанског, предузетништва, рачунарства и 
информатике 

Предметнинаставни
ци, 
Тимзаразвојмеђупре
дметнихкомпетенциј
а и предузетништво 

Током целе 
школске године Оснаживање ученика за планирање каријере 

и професионалног развоја 
Ова активност је примењена на часовима 
грађанског, предузетништва, здравствене 
неге, стручним предметима 

Стручни сарадници, 
предметни 
наставници, Тим за 
развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Периодично Вршњачка едукација 
Због епидемиолошке ситуације вршњачке 
едукације нису реализоване 

Предметни 
наставници 
ученици 

Током целе 
школске године 

Успостављање сарадње са ученицима и 
наставницима других школа  
Услед неповољне епидемиолошке ситуације 
ова активност није реализована 

Предметни 
наставници, Тим 
За 
Развој 
међупредметнихком
петенција и 
предузетништво 

 
 

Извештај рада Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој школе  
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

Извршена је организацији почетка нове школске 
године у складу са упутствима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
Кризног штаба у циљу спречавања ширења 
пандемије COVID-19 
Извршена је провера достављених документа 
потребних за почетак школске године и процена  
усклађености распореда контролних задатака, 
писмених вежби и тестирања на основу које је 
на наставничком већу усвојен распоред писаних 
провера знања.  

директор, помоћник 
директора, кординатор 
практичне наставе, 
педагошко-психолошка 
служба, наставничко 
веће 

Октобар 

Извршена је процена квалитета и успешности 
израде плана просторија и распореда 
коришћења учионица, као и  
процена ефикасности организације рада, наставе 
и учења у школи и на даљину. 

помоћник директора, 
кординатор практичне 
наставе, педагошко-
психолошка служба, 
директор школе 
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Новембар 

Урађен је извештај о процени садржаја школске 
документације, материјала за учење 
постављених на платформу школе, распореда и 
организације рада у првом класификационом 
периоду.  

педагошко-психолошка 
служба 

Децембар/ 
јануар 

Урађен је извештај о анализи успеха на крају 
првог класификационог периода и реализован 
састанак Тима на ком се дискутовало о успеху 
ученика и мерама за унапређивање истог.  
Извршена је анализа полугодишњих извештаја 
тимова, стручних већа и актива.  

директор, помоћник 
директора, кординатор 
практичне наставе, 
педагошко-психолошка 
служба 

Фебруар 

Извршена је процена успешности и 
усклађености распореда одржавања часова 
редовне, допунске, додатне и изборне наставе.  
Реализован је састанак Тима, након урађеног 
извештаја о анализи успеха ученика на крају 
првог полугодишта, на којем се разматрало о 
могућим мерама за унапређење успеха и 
смањења броја изостанак ученика, као и о 
пружању додатне подршке неоцењеним 
ученицима.  

директор, помоћник 
директора, кординатор 
практичне наставе, 
педагошко-психолошка 
служба 

Март/ 
Април 

Извршена је анализа рада школских Тимова, 
стручних већа и актива. 

помоћник директора, 
кординатор практичне 
наставе, педагошко-
психолошка служба 

Мај 
Реализован је састанак тима са циљем дискусије 
о резултатима рада на унапређењу квалитета 
рада и развоју школе у текућој школској години.  

помоћник директора, 
кординатор практичне 
наставе, педагошко-
психолошка служба 

Јун 
Извршена је анализа реализованих активности и 
израђен је  годишњи извештај о раду Тима. 

помоћник директора, 
кординатор практичне 
наставе, педагошко-
психолошка служба 

Август 
Рад на изради плана рада Тима за наредну 
школску годину. 

помоћник директора, 
кординатор практичне 
наставе, педагошко-
психолошка служба 
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Извештај Тима за праћење остваривања и вредновање годишњег плана 
рада школе 

 
 

Време                       
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

Израђен је Годишњи план рада школе за 
школску 2021/2022.годину  
 

Руководилац и 
чланови Тима за 
праћење остваривања 
и евалуацију 
Годишњег плана рада, 
психолог 

Октобар (договор) 
Фебруар/март 

(примена 
инструмента 

истраживања) 
Април 

(извештавање 
Наставничког већа 

о резултатима 
истраживања) 

Планом је предвиђена реализација 
истраживања којим би се проценила 
оствареност свих аспеката Годишњег плана 
рада, али због епидемиолошке ситуације и 
приоритенијих области деловања и 
поступања у школи, Тим је донео одлуку да 
се истраживање реализује у наредној 
школкој години уколико епидемиолошка 
ситуација буде дозвољавала. 
 

Руководилац и 
чланови Тима за 
праћење остваривања 
и евалуацију 
Годишњег плана рада, 
психолог 
 

Јануар/фебруар 

Анализирани су полугодишњи извештаји 
Стручних већа и Тимова 

Руководилац Тима за 
праћење остваривања 
и евалуацију 
Годишњег плана рада, 
психолог,  
Председници 
стручних већа, 
руководиоци Тимова,  
руководство школе 

 
Јун 

Одржан је састанак са циљем договора и 
предлагања мера за унапређење Годишњег 
плана рада школе 

Руководилац Тима за 
праћење остваривања 
и евалуацију 
Годишњег плана рада, 
чланови Тима, 
психолог, 
руководство школе 

Јул/август 

Израђен је план Тима за школску 
2022/2023.годину. 

Тим за праћење 
остваривања и 
евалуацију Годишњег 
плана рада 
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Извештај Стручног актива за развој школског програма 
 
 

Време                       
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 

Израдађена је листа приоритетних 
активности за прво полугодиште 2021∕22. 
године  

 

Чланови Стручног 
актива за развој 
школског програма: 
Снежана Ковачевић 
Сапсај 
Наталија Ракић 
Валентина Иванов 
Марија Јаковљевић 
Наташа Ђорић 
Јелена Пујић 

 
 

Новембар 

 
Анализиран је  Школски програм за 
период 2021-2025. чек листа 

Чланови Стручног 
актива за развој 
школског програма 

Јануар Поднет је полугодиши извештај о раду 
Стручног актива за развој Школског 
програма 
 

Чланови Стручног 
актива за развој 
школског програма 

 
Март 

Стручна већа су упозната са резултатима 
анализе Школског програма за период 
2021-2025. година 

Наташа Ђорић 

 
Јун  

 
Предложене су мере за унапређење 
Школског програма за период 2021-2025. / 
на састанку Педагошког колегијума / 

Бранка Пераловић 

 
 

 
Извештај Стручног актива за развојно планирање  

 
 

Време реализације Садржај активности Сарадници у реализацији и 
коментар (одступање од плана) 

Септембар План набавке наставног 
материјала.  
 

Представници стручних већа 
Директор школе и координатор 
практичне наставе 
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Септембар 

Договор о сарадњи са 
социјалним партнерима и 
наставним базама. 

Због епидемиолошке ситуације и 
препорука Министарства просвете, 
науке и технолочког развоја, као и 
Министарства Здравља, настава у 
наставним базама није реализована 
од почетка године. Редовне 
информације о ситуацији у 
наставним базама добијају се 
сталним контактом са 
руководиоцима тих установа. 
Председник и чланови Стручног  
већа наставника здравствене неге. 

Септембар-
новембар 

Рад на унапређивању наставе Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање.  
Унутар сваког појединачног 
стручног већа, успостављена је  
сарадња наставника на изради 
писаног и видео материјала који се 
поставља на школску платформу 

Септембар-јун 

Рад на остваривању циљева у 
складу са Акционим планом 
Развојног плана Школе 

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање 

Рад на развоју 
међупредметних 
компетенција 

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање уз 
сарадњу чланова тима за 
међупредметне компетенције.  

Рад на унапређивању 
мотивације ученика и 
наставника;  

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање. 
Унутар сваког појединачног 
стручног већа, наставници раде на 
пружању подршке ученицима у 
савладавању градива и мануелних 
вештина у врло специфичним 
условима за рад, посебно када су у 
питању вежбе здравствене неге. 

Сарадња са социјалним 
партнерима и социјалном 
заједницом.  

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање, као 
и чланови Стручног  већа 
наставника здравствене неге. Није 
реализовано због епидемиолошке 
ситуације и препорука 
Министарства просвете, науке и 
технолочког развоја, као и 
Министарства Здравља 

Праћење остварености 
Развојног плана.  

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање 
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Извештавање о раду стручног 
актива. 
 

Председник и чланови Стручног 
актива за развојно планирање 

  
 

Извештај о здравственој заштити ученика 
 

 
АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Подизања свести о 
значају правилне 
исхране, развијања 
културе хигијене 
руку, упознавања 
са психофизичким 
карактеристикама 
узраста, подизања 
свести о ризицима 
раног ступања у 
сексуалне односе, 
упознавања са 
последицама и 
ризицима 
злоупотребе 
психоактивних 
супстанција, 
развоја свести о 
репродукцији и 
биолошком 
наслеђу, 
формирања 
вештина за 
пружање прве 

Тематска предавања, дискусија, 
стручна предавања 

Предметни наставници, 
представници у оквиру 
стручних већа 

Вршњачка едукација која се 
организује у оквиру секција 
Црвеног крста и Прве помоћи 

Због епидемиолошке 
ситуације и немогућности 
одласка у наставне базе и 
друге васпитне установе, 
непосредна сарадња је 
изостала 

Радионица:„Болести зависности” у 
оквиру које је реализовано 
истраживање на тему „Употреба 
психоактвних супстанци у 
медицинској школи“ спроведена је 
у октобру месецу. Анонимну 
анкету су попуњавали ученицу 
треће године образовног профила 
медицинска сестра-техничар, а 
резултати су презентовани 
наставницима здравствене неге 
кроз предавање и презентацију, а у 
току часова здравствене неге 3 
(здравственог васпитања) и 
ученицима 

Наставник здравствене неге 
Саша Миленовић 
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помоћи, 
освешћивања 
проблема 
адолесценције и 
малолетничке 
деликвенције 

Израда тематских  паноа у склопу 
обележавања: Светског дана борбе 
против сиде, Светског дана 
здравља, Светски дан заштите 
животне средине, Светског дана 
борбе против туберкулозе, Светски 
дан климатских промена, Светски 
дан борбе против шећерне болести, 
Светски дан борбе против насиља у 
породици, Светски дан 
преверемено рођене деце, Светски 
дан чистих руку 

Ива Милошеви, Тамара 
Крстић  и Славица Лазић, уз 
предавање и израду плаката, 
брошура и паноа обележен је 
по темама Светски дан. Сви 
радови презентовани у 
школском холу. У 
реализацији учествовали и 
ученици одељења III5 и IV5 

Обележавање Дечије недеље  
Окобар 5.-11.10.2021. 

Ива Милошеви, Тамара 
Крстић  и Славица Лазић, 
учествовало и одељење III5 

Акција добровољног давања крви 
Фебруар 03.02.2022. 

Акција добровољног давања 
крви је одржана  у  служби 
трансфузије крви КБЦ Земун. 
У акцији је  учествовало 37  
ученика наше школе који су 
том приликом већ 
традиционално показали 
хуманост на делу, и при том 
добили два слободна дана. 
Акцију су реализовали  
наставници  Емина Никочевић 
и Невенка Перић. 

Посета Центру за заштиту 
одојчади, деце и омладине 

Са ученицима прве групе 
одељења III5 наставник Ива 
Милошевић, организовала је 
посету наставној бази, Центру 
за заштиту одојчади, деце и 
омладине у Звечанској, у  
договору са управом 
школе.Овом приликом је 
центру однесен потрошни 
материјал који је купљен од 
прикупљених новчаних 
средстава током новогодишњих 
празника, продајом честитки и 
украса, које су сами ученици 
направили и организовали 
продају.  
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Републичко такмичење у пружању 
прве помоћи и реалистичком 
приказу повреда и стања 
мај 2022. 

Стојана Ивановић  и чланови 
секције прве помоћи и 
реалисичког приказа повреда, 
стања и обољења 

Праћење 
породичних и 
социјалних 
прилика ученика 

Попуњавање упитника, 
индивидуални саветодавни рад 

Одељенске старешине, 
стручни сарадници 

Хуманитарна акција „Хуманост на 
делу за годину целу“  
Децембар 

Израда и продаја 
новогодишњих украса и 
честитки. Прикупљен новац у 
износу од 24.220 динара је 
уплаћен већим дело у 
фондацију „Буди хуман“ за 
Анђелију Јарановић, а мањи 
део за куповину потрошног 
материјала за Центар за 
збрињавање деце и омладине, 
Звечанска. Реализатори: 
Славица Лазић, Ива 
Милошевић, Тамара Крстић и 
Бојана Хасанбеговић. 
Учествовали ученици I5, II5, 
III5 и IV5.  

Стручно 
усавршавање 
запослених, 
родитеља и ученика у 
циљу развијања 
компетенција за 
превентивни рад са 
ученицима и рад са  
родитељима 

Едукације у току године на теме о 
превенцији наркоманије код 
младих 
Едукација запослених и упознавање 
запослених,  родитеља и ученика са 
Протоколом о поступању у 
ситуацијама присуства коришћења 
психоактивних супстанци у 
образовно васпитној установи 
Трибине за родитеље 
Тематски родитељски састанци 

Одељенски старешина, 
родитељи, наставници. Због 
епидемиолошке ситуације и 
немогућности одласка у 
наставне базе, непосредна 
сарадња је изостала са 
представницима  Специјалне 
болнице за болести 
зависности 

Анализирање 
података о 
здравственом 
стању ученика 

Преглед медицинске документације 
и обрада података обављена 
приликом уписа ученика у први 
разред средње школе 

Стручни сарадници, 
координатор практичне 
наставе, одељенске 
старешине, наставници 
здравствене неге и лекари 
медицинске  групе предмета 

Праћење 
здравственог стања 
ученика 

Систематски преглед ученика- 
стоматолошки преглед ученика 
свих разреда, санитарни преглед 
ученика другог, трећег и четвртог 

Одељенски старешина, 
родитељи, наставници, 
представници Дома здравља, 
представници Градског 
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разреда два пута годишње, 
ажурирање података о редовној 
вакцинацији ученика; 

Завода за јавно здравље 
Због епидемиолошке 
ситуације и немогућности 
одласка у наставне базе, 
ученици нису били у обавези 
да ураде санитарни преглед 
школске 2021-2022. године 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА 
 
 

 
Извештај о раду литерарне секције 

 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци активности 

Оствареност плана 

Септембар 

Пријем нових чланова, састанци 
поводом упознавања ученика са планом 
литерарне секције за 
ову школску годину, договор са 
колегама и сарадњи у међусмени. 

Састанак са колегама који воде 
рецитаторску, драмску, ликовну секцију 
и хор и договор 
о заједничким наступима и 
активностима. 

Сви чланови секције, ментор, 
Биљана Васиљевић. 

У овом месецу план рада 
секције у потпуности је 
остварен. 

Октобар 

Учешће на прослави Дана школе, 

сарадња са другим предметним 

наставницима/историја, ликовна 

култура, музичка култура, информатика 

и рачунарство. 

Сви чланови секције, 
предметни професори, 

ментор. 

Рад секције је делимично 
остварен због боловања 
наставника. 

Новембар 
Припрема за прозно, поетско 
и есејистичко изражавање поводом 
литерарног конкурса. 

Сви чланови секције, ментор. 

План је у потпуности 

остварен. 

Децембар 
Рад са ученицима на текстовима 
светосавских темата различитих 
нивоа такмичења од школског до општи
нског. 

Сви чланови секције, ментор. 

План је у потпуности 
остварен. 

Јануар  Учешће на прослави школске славе 
Свети Сава. 

Сви чланови секције, ментор. 

Чланови литерарне секције 
нису учествовали на прослави 
школске славе Свети Сава. 
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Фебруар 
Припрема литерарних радова 
о заштити ћирилице у организацији 
Вукове задужбине. 

Сви чланови секције, ментор 

План је у потпуности 

остварен. 

Мај 
Особености лирике – примена 
приликом самосталног ученичког 
песничког покушаја; анализа радова 
ученика. 

Сви чланови секције, ментор. 

Јун 

Покушаји ученика да напишу причу или 
бајку (уз коришћење нарације, 
дескрипције, дијалога и монолога); 
могућност учешћа на конкурсима. 

  Анализа резултата, договор о раду у 
новој школској години. 

Сви чланови секције, ментор. 

 
План рада литерарне секције за април, мај и јун је делимично реализован, због оправданог 

одсуства наставника-ментора (боловање). У јуну је извршена анализа резултата рада и направљен је 
договор о раду у наредној школској години. 

 
 
 

 
 

Извештај о раду рецитаторске секције 
 

Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 

активности 

Септембар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор 

Октобар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор 

 

Новембар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор 

Децембар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор 
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Јануар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор 

Фебруар Предвиђене активности нису реализоване због 
неповољне епидемиолошке ситуације 

Сви чланови 
секције, ментор  

Март 

Ученица Јана Динић је припремила Љубавну песму 
ауторке Марјане Бобић Мојсиловић, увежбала 
наступ који је снимљен и послат на Смотру 
рецитатора Општине Земун. Ученица је освојила 
прво место и пласман на Градско такмичење. 

Сви чланови 
секције, ментор 

Мај 

Учешће ученице Јане Динић на Градској смотри 
рецитатора где није освојила ниједну награду. 
Програм за Дан сестринства – адаптација романа 
„Зона Замфирова“ са певањем и играњем. 

Сви 

чланови секције, 

ментор. 

 
 

 
Извештај о раду драмске секције  

 
 

Време 
реализације 

Садржај активности 
Носиоци активности/одступање од 

плана 

Септембар 

Одабир текстова за драмску 
интерпретацију. Утврђивање теме и 
идејне основе; сукоби у драмској 
радњи; ликови-изглед, поступци, 
карактерне особине, њихови 
међусобни односи. 

План је делимично реализован због 
преласка на комбиновани модел 
наставе. Ученици су добили 
предлоге драмских текстова за 
обраду које су проучавали и бирали 
текстове који су им 
најинспиративнији за анализу и 
сценско извођење.  
План је измењен и део активности 
је одложен за друго полугодиште. 

Октобар 
Подела и читање драмских текстова 
по улогама 

Није реализовано због продужене 
ситуације преласка на 
комбиновани модел наставе. 

Новембар 
Припремање новогодишње 
представе 

Није реализовано због 
епидемиолошке ситуације.  
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Децембар 

Припремање и реализација 
луткарске представе за децу. 
Представа је била пригодна, у вези са 
Новом годином, Деда Мразом и 
доделом пакетића. 

Учествовале су ученице одељења 
III5, а припремале су их 
професорке Бојана Марчетић, 
Јована Кузмановић и Славица 
Лазић. 

Јануар Светосавска приредба 
Није реализовано због 
епидемиолошке ситуације. 

Фебруар Читалачке пробе 
Нису реализоване због 
епидемиолошке ситуације. 

Март Вежбе 
Није реализовано због 
епидемиолошке ситуације. 

Април Читалачке пробе 

Ученице из одељења III5 су у 
договору са наставницама изабрале 
роман "Зона Замфирова" и 
припремиле се за извођење 
представе у школи. 

Мај 

Припремање и извоћење приредбе за 
Дан сестринства Поред глумачког 
задатка, ученици су одлично певали 
и играли. Својим трудом и талентом 
верно су дочарали дух југа Србије. 

Снежана Ковачевић Сапсај и 
чланови секције 

Јун 

Сумирање утисака, разговор о 
драмским текстовима који би били 
изазовни за обраду у наредној 
школској години. 

Чланови секције 

 
 
 

Извештај о раду библиотечке секције 
 

Време 
реализације 

Садржај активности 
Носиоци 

активности 

Септембар  

-Ученици су упознати са књижним фондом и 
начином рада и пословања библиотеке  
- Ученици су оспособљени за самостално 
коришћење свих извора знања и информација у 
школској библиотеци и примену у различитим 
активностима 
-Урађен је план рада секције  
-Формирана је секција и извршен упис нових 
чланова  
-Није обележен Дан писмености због неповољне 
епидемиолошке ситуације 
-У септембру/октобру ученици су континуирано 

Милка Пуач 
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учествовали у сређивању књижног фонда према 
УДК бројевима 

Октобар  
 
 

Октобар-jун  

-Библиотекар школе је сарађивала са издавачким 
кућама и школским библиотекама у Земуну и 
учествовала у набавци нових књига  
-Ученици библиотечке секције и Ученичког 
парламента формирали су страницу на 
Инстаграму Школска библиотека и Ученички 
парламент и уређивали исту  

Милка Пуач и 
чланови секције 

Новембар  – 
jун  

-Библиотекар школе и чланови секције 
учествовали су у сређивању нових књига, обради, 
ажурирању и уређењу библиотеке, као и ревизији 
(отпису неупотребљивих књига) и кодирању 
нових књига  

Милка Пуач и 
чланови секције 

Мај  

Проглашен је најбољи члан секције – Матеја 
Радуловић IV/4 који је свим ученицима слао 
електронским путем обавештења о раду 
библиотеке, као и враћању коришћених књига 

Милка Пуач и 
чланови секције 

 
 
 
 

Извештај о раду ликовне секције  
 
 

Ученици су на почетку школске године упознати с постојањем и планом рада 
ликовне секције. У Google учионици формирано је једно одељење под називом Ликовна 
секција. 

План ликовне секције је реализован током редовних часова ликовне културе у I5, I6 
и I7,  након часова и онлајн преко Google учионице.  
 

Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар, 
октобар 

Живот, лик и дело Надежде Петровић. 
Припрема паноа поводом Дана школе 
 

Војислава Врцељ и 
чланови секције 

Децембар Припрема паноа поводом Дана козметике 
Војислава Врцељ 
и чланови секције 

Јануар  
Припрема паноа поводом школске славе Светог 
Саве 

Војислава Врцељ 
и чланови секције 

Јануар 

Ученици су добили инструкције у вези 
могућности креирања бесплатног веб-сајта 
односно блога помоћу WIX-а  и позив да 
учествују у конкурсу „Европски дневник“ 

Војислава Врцељ и 
чланови секције 

Фебруар  
Менторски рад са ученицама које су се одазвале 
позиву за учешће на ликовном конкурсу "Обоји 

Војислава Врцељ 
Николина Шипрага 
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свет шареним бојама, нацртај осмех маленим 
херојима" 

I5 
Невена Живановић 
I7 

Фебруар 
Слике мртве природе ученице козметичког смера 
излажу на паноу 

Војислава Врцељ и 
чланови секције 

Март 

Менторски рад са ученицима у изради ликовних 
радова на тему „Крв живот значи“, 
Рад ученице I5 Николине Шипраге је послат на 
ликовни конкурс Црвеног крста Србије. 

Војислава Врцељ и 
чланови секције 

Април 

Због епидемиолошке ситуације није организована 
групна посета Народном музеју у Београду, али су 
ученици добили инструкције и задатак да га 
посете недељом када је улаз бесплатан и да своје 
утиске и фотографије поделе на часу и преко 
Google учионице 

Војислава Врцељ и 
чланови секције 

Мај 
Ученици су добили позив да посете 
манифестацију "Моћ музеја" која се одржавала од 
14. до 20. маја  

Војислава Врцељ  
и чланови секције 

 
 
 
 
 

Извештај о раду музичке секције – хора 
 

Због неповољне епидемиолошке ситуације школске 2021/2022. године није 
реализована музичка секција – хор.  

 
 
 

Извештај о раду историјске секције 
 

Током школске 2021/22. године, због неповољне епидемиолошке ситуације, 
присуства вируса COVID 19, тежиште рада секције усмерено је на припрему ученика за 
такмичење из историје за разлику од досадашњег рада секције који је био усмерен на посете 
културно-историјским споменицима и културним догађањима у Београду.  
 
 
Време 
реализације 

Садржај активности Носиоци активности 

Септембар 
Секција је формирана и обављен је разговор о 
интересовањима ученика 

Расема Гојић и 
ученици 

Октобар 

С обзиром да је план рада историјске секције 
подложан трeнутној епидемиолошкој ситуацији, 
присуства вируса КОВИД 19, предвиђени 
обилазак историјског језгра Београда и 

Расема Гојић и 
чланови секције 
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Калемегданске тврђаве није  реализован, те 
сходно томе секција се бавила припремом 
ученика за предстојећа такмичења из историје.  

Новембар 

Због присуства наведене епидемије посета 
Конаку кнегиње Љубице није реализована. 
Рађене су припреме за такмичење (школско, 
општинско, градско, републичко) 

Расема Гојић и 
чланови секције 

Децембар 
Рађене су припреме за такмичење (школско, 
општинско, градско, републичко) 

Расема Гојић и 
чланови секције 

Фебруар-
Април 

Припрема ученика за предстојећа такмичења из 
историје.  
На Општинском такмичењу одржаном 
27.02.2022. у Земунској гимназији, наши 
ученици су постигли запажен резултат: 
- Арсеновић Александра 2/5 освојила је ДРУГО 
место 
- Безбрадица Катарина 2/5 освојила је ДРУГО 
место 
- Барјактаревић Радован 2/2 освојио је ТРЕЋЕ 
место 
На Окружном такмичењу одржаном 19.03.2022. 
у XII београдској гимназији, наши ученици су 
такође освојили запажене резултате: 
Арсеновић Александра 2/5 освојила је ТРЕЋЕ 
место и пласирала се на републичко такмичење а 
Безбрадица Катарина 2/5 освојила је СЕДМО 
место. 

Расема Гојић и 
чланови секције 

Мај 

Настављено је са припремом ученице за 
предстојеће такмичење.  
-На Државном такмичењу које је  одржано 
21.05.2022.године у Економској школи у Пироту 
наша ученица Арсеновић Александра 2/5 
освојила је СЕДМО место. 
Укупно је одржано 32 часа историјске секције. 

Расема Гојић и 
чланови секције 

 
 

 
Извештај о раду географске секције 

 
 
  Током школске 2021/22. године укупно је одржано 15 часова преко google meet 
платформе - 9 часова током првог полугодишта и  6 часова током другог полугодишта. 
Секција је бројала 5 чланова, ученика одељења I4. Ове школске године ученици су се 
упознавали са балнеолошким карактеристикама Србије. Настава је реализована на даљину 
како би могли да присуствују ученици који припадају и А и Б групи у комбинованом моделу 
наставе, као и због недостатка слободних учионица у школи након редовне наставе.                                             
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Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 
активности 

Септембар 

Упознавање са ученицима, информисање о 
коришћењу материјала за рад на платформи за 
наставу на даљину;  
Одређивање термина и представљање 
географске секције.  

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Октобар 

Реализовано 2 часа географске секције током 
којих је ученицима представљен план рада 
секције и упознати су са термоминералном 
класификацијом вода. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Новембар 
 

Одржана су 3 часа географске секције.            
На једном је представљена бања Русанда. 
Следећа 2 часа посвећена су прикупљању 
материјала и података о Буковичкој бањи. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Децембар 

Реализована су 4 часа географске секције 
(преко google meet платформе) током којих су 
ученици презентовали своја сазнања о 
Буковичкој бањи и Бањи Ковиљачи. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Јануар/фебруар 

Током јануара и фебруара због јануарског и 
фебруараског распуста, комбинованог модела 
наставе и болести чланова секције није било 
активности. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Март 

Реализована су 2 часа географске секције 
(преко google meet платформе)  ученика на 
којима су ученици презентовали своја сазнања 
о Прибојској бањи. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Април 
Одржан је један час географске секције на ком 
је започето упознавање са Сокобањом. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Мај 
Услед великог броја обавеза чланова секције 
на школским такмичењима, активности везане 
за секцију одложене су за јун. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 

Јун 

Одржана су 3 часа географске секције, на 
првом часу наствљено је упознавање са 
Сокобањом а на следећа 2 обрађивана је 
Луковска бања. 

Јелена Пујић 
и чланови секције 
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Извештај о раду секције Клуба за Уједињене нације 
 
 
 

 
Време 

реализације 
Садржај активности 

Носиоци 
активности 

Септембар (1 час) 

- Због вируса COVID 19 активности у 
клубовима за УН су максимално 
редуковане, тако да се и секција Клуб за 
УН у нашој школи формирала са 
закашњењем, 20. 9. 2021, када је одржан 
први сусрет: Информисање ученика о 
циљевима и активностима Клуба за УН, 
упис заинтересованих чланова, договор 
о програму и начину рада. Из тог разлога 
нисмо обележили Међународни дан 
мира (21. септембар), а за литерарни и 
ликовни конкурс Удружења за УН 
Србије није било заинтересованих 
ученика. Ученици координатори нису се 
још окупљали. 

- Тематски сусрет (радионица): Систем 
Уједињених нација одржан је (11. 10. 
2021) 

Тања Динић и 
чланови секције 

Октобар (3 часа) 

- Тематски сусрет (радионица): Циљеви 
одрживог развоја УН (18. 10. 2021) 

- 24. октобра - Дана Уједињених нација 
(25. 10. 2021) 

- Семинар за ученике – пројекат: 
„Глобална дипломатија“ (није још 
заказан) 

Тања Динић и 
чланови секције 

Новембар (2 часа) 

- Тематски сусрет (радионица): 
Толеранција и култура мира (1. 11. 2021) 

- Вршњачка едукација у школама – 
пројекат: “За ТОлеранцију и НЕнасиље” 
(није реализовано због неповољне 
епидемиолошке ситуације) 

- Обележавање „Недеље толеранције“ и 
Међународног дана УНЕСКА (15. 11. 
2021) 

Тања Динић и 
чланови секције 
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Децембар (1 час) 

- Тематски сусрет (радионица): УН и 
људска права (6. 12. 2021) 

- Обележавање Светског дана борбе 
против СИДЕ (1. децембар) – (није 
реализовано због одласка ученика на 1. 
блок-наставу) 

- Обележавање Дана људских права (10. 
децембар) – „Недеља људских права“ 
(није реализовано због одласка ученика 
на 2. блок-наставу) 

- БИМУН семинари у средњим школама 
(према упутству Удружења за УН 
Србије) – померено за јануар 2022. год. 

 

Јануар (2 часа) 

- Информисање о БИМУН семинарима у 
средњим школама (према упутству 
Удружења за УН Србије) 

- Информисање о образовном семинару 
„Београдска УН тура“ 

Тања Динић и 
чланови секције 

Фебруар (1 час) 

- Тематски сусрет (радионица): Светска 
културна и природна баштина УНЕСКА 

- Практичан рад: Представљање објеката 
Светске баштине УНЕСКА у свету 
одржано у марту 2022. 

Тања Динић и 
чланови секције 

Март (1 час) 

- Практичан рад: Представљање објеката 
Светске баштине УНЕСКА у свету 

- Тематски сусрет (радионица): Светска 
баштина УНЕСКА у нашој земљи, 
одржано у априлу 2022. 

- Практичан рад: Представљање објеката 
Светске баштине УНЕСКА у нашој 
земљи, одржано у априлу 2022. 

- МЕЂУНАРОДНИ МОДЕЛ УН – 
''БИМУН ЈУНИОР'' (за средњошколце) 
одложен је за мај месец 

Тања Динић и 
чланови секције 

Април (2 часа) 

- Тематски сусрет (радионица): Светска 
баштина УНЕСКА у нашој земљи 

- Тематски сусрет (радионица): Светска 
баштина УНЕСКА у нашој земљи 

Тања Динић и 
чланови секције 
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- Тематски сусрет (радионица): Програм 
УН за контролу дрога (UNDCP), биће 
одржано у мају 2022. 

- Практичан рад: Обележавање светског 
дана здравља (7. април) није реализовано 
због блок-наставе ученика 

- Учешће у стручној посети седишту 
УНЕСКА у Паризу и Међународног 
центра УН у Бечу није реализовано због 
епидемиолошке ситуације неповољне за 
организовање путовања, услед корона 
вируса. 

Мај (2 часа) 

- Тематски сусрет (радионица): Програм 
УН за контролу дрога (UNDCP) (било је 
планирано за април, али је одржано у 
мају због блок-наставе ученика) 

- Тематски сусрет (радионица): 
Климатске промене и одрживи развој 

- Обележавање Међународног дана за 
биолошку разноврсност и одрживи 
развој (22. мај) – није реализовано услед 
заузетости чланова секције школским 
обавезама 

- Практичан рад: Еколошка радионица – 
није реализовано услед заузетости 
чланова секције школским обавезама 

- МЕЂУНАРОДНИ МОДЕЛ УН – 
''БИМУН ЈУНИОР'' (за средњошколце) – 
није било заинтересованих ученика 

Тања Динић и 
чланови секције 

Јун (1 час) 

- Тематски сусрет: Алијанса цивилизација 
- Обележавање Светског дана животне 

средине (5. јун) – није реализовано због 
блок-наставе ученика. 

Тања Динић и 
чланови секције 

Јул 
- Није било заинтересованих чланова за 

учешће на Летњем кампу „Глобална 
дипломатија“ 

 

Август 
- Није било заинтересованих чланова за 

учешће на обележавању Међународног 
дана младих (12. август) 
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Секција Клуб за УН реализовала је план за школску 2021/2022. годину уз поштовање 
мера предузетих у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 у мери у којој је 
епидемиолошка ситуација то дозвољавала, а када су мере укинуте, у условима неометаног 
одвијања наставе. 

 
 
 

 
Извештај о раду еколошке секције 

 
Због неповољне епидемиолошке ситуације школске 2021/2022. године није 

реализована еколошка секција.  
 

Извештај о раду секције превентивне медицине 
 

Због неповољне епидемиолошке ситуације школске 2021/2022. године није 
реализована  секција превентивне медицине. 
 
 

Извештај о раду секције Црвеног крста 
 
 

Време 
реализације 

Садржај 
Сарадници у реализацији 
и коментар (одступање 

од плана) 

Септембар 
 

(06.09.2021.) 

 
Невена Живковић је присуствовала 
састанаку са запосленима у Црвеном крсту 
Земун са циљем договора о сарадњи током 
школске 2021/2021. године.  
 

Црвени крст Земун 

Септембар 
 

(18.09.2021. од 
08 до 15 
часова) 

Учествовање у хуманитарној акцији - 
прикупљање намирница за сиромашне 
грађане, коју је  Црвени крст Земун у 
оквиру Недеље солидарности 
традиционално организовао у Макси 
супермаркетима у Првомајској и 
Горњоградској улици.  

Црвени крст Земун и 
ученици:  
Јована Ребић III3; 
Милан Плавшић IV1; 
Емилија Лукач IV3. 
 

Септембар 
 

(19.09.2021. од 
08 до 15 
часова) 

Учествовање у хуманитарној акцији - 
прикупљање намирница за сиромашне 
грађане, коју је  Црвени крст Земун у 
оквиру Недеље солидарности 
традиционално организовао у Макси 
супермаркетима у Првомајској и 
Горњоградској улици. 

Црвени крст Земун и 
ученици:  
 
Јована Девић III3; 
Владимир Мирић III3; 
Симона Тривуновић III3; 
Аиша Јунцу III4. 
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Септембар 
(23.09.2021. од 

08 до 09 
часова) 

Учешће у реализацији акције Црвеног 
крста „Безбедност деце у саобраћају“ 
 

Црвени крст Земун и 
ученици:  
Марија Мартиновић IV1; 
Марија Орловић IV1; 
Милан Плавшић IV1. 

Септембар 
(29.09.2021. од 

12 до 14 
часова) 

Учешће у реализацији акције Црвеног 
крста „Обележавање Светског дана срца“ 
 

Црвени крст Земун и 
ученик:  
Бојана Гороња IV4. 

Октобар 
(01.10.2021. од 

12 до 14 
часова) 

Обележавање „Међународног дана старих 
особа“  у организацији Црвеног крста 
Земун  

Црвени крст Земун и 
ученици: 
Марија Орловић IV1; 
Миодраг Ловрић IV2. 
 

Октобар 
(02.10.2021. од 

08 до 13 
часова) 

Учествовање у организовању 
манифестације „Трка за срећније 
детињство“  у организацији Црвеног крста 
Земун 

Црвени крст Земун и 
ученици: 
Марија Орловић IV1; 
Милан Плавшић IV1; 
Невена Кутлешић IV2; 
Емилија Лукач IV3; 
Милица Месарош IV3. 

Октобар 
(16.10.2021. од 

10 до 14 
часова) 

Учествовање у организовању 
манифестације промоција добровољног 
давалаштва крви „Минут је до 12“  у 
организацији Црвеног крста Земун и ГО 
Земун  

Црвени крст Земун и 
ученици: 
Владимир Мирић III3; 
Анастасија Николић III3;  
Миодраг Ловрић IV2. 

Октобар 
(17.10.2021. од 
18 до 22 часа) 

Учествовање у организовању 
манифестације „Улична трка поводом 
ослобођења Града Београда“  у 
организацији Црвеног крста Земун 

Црвени крст Земун и 
ученици: 
Милан Плавшић IV1; 
Невена Кутлешић IV2. 
 

Октобар 
(18.10.2021. од 

12 до 14 
часова) 

Учествовање у организовању 
манифестације „Европски дан борбе 
против трговине људима“  у организацији 
Црвеног крста Земун 

Црвени крст Земун и 
ученици: 
Милан Плавшић IV1; 
Анастасија Николић III3;  
Емилија Лукач IV3; 
Милица Месарош IV3. 

Новембар 
 

(18.11.2021. од 
07 до 07:45) 

Постављање кутије за прикупљање 
прилога за хуманитарну акцију „Један 
пакетић пуно љубави“ 

Ученици: Јована Ребић 
III3, Соња Савић III3, 
Лука Стаменковић III3, 
Александар Тодоровић 
III3 и Симона 
Тривуновић III3 

Децембар 
 

Невена Живковић је са ученицима купила 
слаткише од прикупљених средстава, те су 
након тога направљени новогодишњи 

Маријана Јакимов III4, 
Милица Јакимов III4, 
Емилија Јандрић III4, 
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(10.12.2021. од 
15 до 17 
часова) 

пакетићи, које су представници Црвеног 
крста Земун преузели. Укупно је 
направљено 20 новогодишњих пакетића.  

Милица Јоксић III4, 
Андријана Јонић III4, 
Ања Божић III4, 
Катарина Крстић III4 и 
Марија Михајловић III4.  

Децембар 
 

(10.12.2021. од 
10.30  до 12.55 

часова) 

Невена Живковић је реализовала 
радионице на тему „Здрави животни 
стилови“ са ученицима I5, II5 и I4. 

Црвени крст Земун 

Децембар 
 

(17.12.2021. од 
9.40 до 12.05 

часова) 

Невена Живковић је реализовала 
радионице на тему „Здрави животни 
стилови“ са ученицима II2, I1, II3 и II7. 

Црвени крст Земун 

Јануар - 
Фебруар 

 
(31.01.2022., 
01.02.2022., 
02.02.2022.) 

Невена Живковић је реализовала 
радионице на тему „Здрави животни 
стилови – штетност дуванског дима“ са 
ученицима III2 и III4. 

Црвени крст Земун 

Април 
 

(07.04.2022. од 
09 до 11) 

Обележавање Светског дана здравља – 
улична манифестација у Земуну  

Ученици: Вељко 
Дамњановић IV3 и 
Невена Кутлешић IV2 

Април 
 

(08.04.2022., 
09.04.2022., 
11.04.2022.,  
13.04. 2022., 
18.04.2022. и 
20.04. 2022) 

Невена Живковић у сарадњи са Црвеним 
крстом Земун и наставником здравствене 
неге Емином Никочевић припремала је 
ученике за Општинско такмичење из прве 
помоћи у просторијама Црвеног крста  

Ученици: III1- Дуња 
Биједић, Теодора Витић, 
Маријана Здравковић; 
III3 – Анастасија 
Николић, Невена 
Дујовић; III4 – Марија 
Кнежевић; III5 – Марина 
Бошковић, Андреа 
Муминовић, Сара 
Марковић, Катарина 
Петровић, Марина 
Шмит, Наташа 
Јовановић, Николина 
Лукић и IV1 – Милан 
Плавшић 

Мај  
(09.05.2022.) 

Учешће у обележевању Националног дана 
добровољних даваоца крви на Земунском 
кеју  

Црвени крст Земун, 
Невена Живковић и 
ученици: Теодора Витић 
III1, Маријана 
Здравковић III1, Сара 
Петровић III2, Маша 
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Поледица III2, Алекса 
Раденковић III2, 
Кристина Самарџија III2, 
Лидија Станић III2, 
Марко Терзић III2, 
Марко Чанчаревић III2, 
Марија Чеперковић III2, 
Алекса Шакота III2, 
Милана Шевић III2, 
Емилија Јандрић III4, 
Милица Јоксић III4, 
Андријана Јонић III4, 
Аиша Јунцу III4, Ања 
Божић III4, Катарина 
Крстић III4, Марија 
Михајловић III4.  

Мај 
 (14.05.2022.) 

Општинско такмичење из прве помоћи – 
одржано  у Земунском парку у периоду од 
07 до 15 часова.  
 
 
 

Црвени крст Земун, 
Невена Живковић и 
ученици: III1- Дуња 
Биједић, Теодора Витић, 
Маријана Здравковић; 
III3 – Анастасија 
Николић, Невена 
Дујовић; III4 – Марија 
Кнежевић; III5 – Марина 
Бошковић, Андреа 
Муминовић, Сара 
Марковић, Катарина 
Петровић, Марина 
Шмит, Наташа 
Јовановић, Николина 
Лукић и IV1 – Милан 
Плавшић. 

Јун Евалуација реализованих активности 
током школске године 

Невена Живковић  

 Новембар – 
Мај  

Вршњачке едукације са циљем спречавања 
саобраћајног трауматизма 

Ове школске године 
активности нису 
реализоване из 
епидемиолошких разлога 
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Извештај о раду секције прве помоћи и реалистичког приказа повреда и 
обољења 

 
 

Време реализације Садржај активноси Носиоци активности 

Септембар 

-Организација рада чланова секције 
-Подела задужења и задатака у оквиру 
рада секције 
-Формирање чланова екипа 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић др 
Јелена Убавић 
Николић 

Октобар 

-Упознавање екипа са планом и програмом 
секције 
-Припрема материјала и инвентара за 
извођење вежби 
Због епидемиолошке ситуације и 
немогућности окупљања већег броја 
деце,број ученика је сведен на девет 
најбољих практичара. 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Јелена Убавић 
Николић  

Новембар 

-Правилна тријажа повређених 
-Правилно постављање завоја 
-Тест знања прве помоћи (теоријски део) 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Јелена Убавић  
Николић 

Децембар 

-Техника заустављања крварења 
-Збрињавање повреда 
-Прва помоћ код повреда коштано 
зглобног система 
-Имобилизација 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Јелена Убавић 
Николић   

Фебруар 

 
-Кардиопулмонална реанимација (техника 
извођења) постављање повређеног у 
одговарајући положај 
-правилно извођење спољашње масаже 
срца и вештачког дисања 
 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Јелена Убавић 
Николић  Активности 
натавника Јелене 
Убавић-Николић 
преузела је др Едита 
Мијовић 

Март 

-Прва помоћ код масовних повређивања 
-тријажа повређених и извлачење 
повређеног са места несреће 
-Транспорт повређених 
-Реалистички приказ повреда и обољења 
(увежбавање глуме појединих стања) 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Едита Мијовић 

Април 

-Пружање прве помоћи код 
анафилактичког шока (ујед змије,инсеката) 
-Прва помоћ код опекотина (техника 
завијања и имобилизација) 
-Постављање полигона, збрињавање 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Едита Мијовић 
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повређених и изненада оболелих 
11.04. 2022. године присуствовање 
састанку наставника медицинских школа 
Републике Србије поводом 21. 
Републичког такмичења из прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда, обољења и 
стања у Медицинској школи ,,Стевица 
Јовановић“, Панчево 

Мај 

-Понављање свих вежби и теорије (тест 
прве помоћи) 
-Ученици врше демонстрацију научених 
вежби 
-Ученици учествују на Општинским и 
Републичким такмичењима.  
21. Републичко такмичење Медицинских 
школа у првој помоћи је организовано 6.и 
7. маја у Медицинској школи „Стевица 
Јовановић“, Панчево. 
Такмичење Заједнице медицинских школа 
Републике Србије одржава се сваке године 
по плану и програму предмета прве 
помоћи. 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Едита Мијовић 

Јун 

Реализација наставних активности кроз 
такмичења и сагледавање правилности и 
грешака у претходном периоду. 
Евалуација-екипу прве помоћи сачинити 
од врло добрих и одличних ученика првог 
разреда Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ 

др Сања Богићевић 
Стојана Ивановић 
др Едита Мијовић 

 
 
 

 
 

 
Извештај о раду спортских секција – спортска гимнастика, мали фудбал, 

кошарка, стони тенис 
 

Током школске школске 2021/2022. године рад спортских секција прилагођаван је 
процени епидемиолошке ситуације. Након наступања повољније епидемиолошке ситуације 
реализовано је мотивисање и припремање ученика за такмичења на разним нивоима. 
Детаљан извештај о постигнутим успесима ученика налази се у оквиру извештаја о раду 
Стручног већа физичког васпитања.  
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Извештај о раду Ученичког парламента 
 
 

 
Ученички парламент Медицинске школе „Надежда Петровић“ из Земуна, школске 

2021/22. године, чинило је укупно 62 ученика, односно по два представника сваког одељења 
у школи. Конституисање парламента и његов рад су подржавале и координисале наставница 
социологије и устава и права грађана, Дијана Лукић Стојановић и библиотекарка школе 
Милка Пуач. Као и претходне године рад парламента се одвијао по комбинованом моделу 
у складу са епидемиолошком ситуацијом и уз поштовање свих прописаних мера. Парламент 
је у току школске године одржао пет састанака, као и један заједнички састанак са 
Ученичким парламентом Електротехничке школе из Земуна са којим је ове године 
успостављена успешна сарадња. 
 

 
 

Време 
реализације 

Реализоване активности 
Носиоци 

активности 

Септембар  

На првој конститутивној седници, именовано је 
чланство и изабрано руководство парламента. 
Чланови парламента су упознати са законским 
оквирима деловања и нормативним актима, 
правима и дужностима.  
Након представљања кандидата, за председника је 
изгласан ученик IV разреда Матеја Радуловић. За 
заменика председника изабрана је ученица IV 
разреда Марија Мартиновић, за секретара - 
ученица Маја Зорић, за записничара -  ученица IV 
разреда Анастасија Илић, као и два пунолетна 
представника у Школском одбору, ученице  IV 
разреда Анастасија Илић и Маја Зорић.  
Ученицима су предочене могућности и бенефити 
удруживања у парламент, као и значај активизма 
младих не само у оквиру школе, већ и у локалној 
заједници и друштву уопште. Усвојен је план и 
програм и договорен начин рада.   
Члановима се обратио нови - стари председник 
парламента, представивши том приликом успехе 
постигнуте у претходној, али и планове за текућу 
школску годину. 
 

Чланови и 
координатори 
Ученичког 
парламента 

Новембар 

Друга седница је одржана у новембру, без кворума, 
стога свако гласање је било немогуће.  
Председник парламента је обавестио чланове о 
хуманитарном концерту ученица одељења IV5, као 
и акцији добровољног давања крви коју је лично 

Чланови 
Ученичког 
парламента 



 

 
170 

организовао и спровео. 
Чланови су обавештени о намени ђачког динара. 
Обележени су Светски дан детета, Међународни 
дан средњошколаца/ученичког и средњошколског 
активизма као и Међународни дан толеранције. 
Ученицима је представљена национална 
платформа за превенцију насиља у школама 
„Чувам те“. 
Разматрана је  идеја о сарадњи парламената 
медицинских школа у Београду 
Анализиран је успех и дисциплина ученика на 
крају првог класификационог периода. 
 

Децембар 

Трећа седница је одржана у децембру (28 
присутних чланова), а главна тема је била 
ангажовање на побољшању услова за рад у школи. 
Предлози који су изнети управи школе, већином су 
били уважени, а потом и реализовани. 
Анализиран је успех на крају првог полугодишта, 
изостанци, поштовање правила у школи и предлози 
за унапређивање наставе. 
На предлог чланица парламента, актуелизована је 
дискусија о феминизму, родној равноправности и 
женским правима.  
 

Чланови 
Ученичког 
парламента 

Март 

Четврта седница је одржана у марту месецу, 
присутвовало јој је 30 ученика.  
Професионална оријентација – информисање и 
упознавање ученика о наставку школовања и 
избору занимања. 
Упознавање ученика са пројектом „Државна 
матура Србије.“ 
Анализиран је досадашњи рад Ученичког 
парламента и изнети предлози за унапређење 
истог. 
Разматрани су предлози за прославу последњег 
дана школе матураната као и матурске вечери. 
 

Чланови 
Ученичког 
парламента 

Април  

Пета седница је одржана у свечаној сали  
Електотехничке школе у Земуну и то је била 
заједничка седница парламената две школе. 
Присуствовали су јој ученици завршних година на 
којој су се договарали о организацији заједничке 
прославе последњег дана школе. Формирано је у ту 
сврху тело под називом „Заједнички одбор за 
прославу“ и изабрани чланови истог. 

Чланови 
Ученичког 
парламента 
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Мај 2021. 

На последњој седници Ученичког парламента  
школске 2021/2022. године, сумирани су резултати 
рада. Чланови парламента су показали су изузетан 
ентузијазам , одговорност и зрелост, али и 
предузмљивост у циљу побољшања положаја 
ученика, квалитета наставе и услова за рад. 
Договорен је наставак рада на популаризацији 
парламента и  континуираном   подизању свести о 
значају ученичког активизма. 

 
Израђен је годишњи извештај о раду Ученичког 
парламента. 
 

 
 
 
 
 
 
Чланови 
Ученичког 
парламента, 
координатори 
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РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА 
 

РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика Позитивни Одлични Врло 

добри Добри Довољни 
Није 

завршило 
разред 

Медицинска 
сестра-

техничар 
121 113 11 66 36 / 8 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 29 2 19 8 / 3 

Козметички 
техничар 49 43 3 11 29 / 6 

Здравствени 
неговатељ 21 16 / 2 13 1 5 

Укупно први 
разред 223 201 16 98 86 1 22 

 
 

 

РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика Позитивни Одлични Врло 

добри Добри Довољни 
Није 

завршило 
разред 

Медицинска 
сестра-

техничар 
107 107 22 53 31 1 / 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
30 30 81 15 7 / / 

Козметички 
техничар 50 49 9 16 24 / 1 

Здравствени 
неговатељ 20 19 / 5 13 1 1 

Укупно други 
разред 207 205 112 89 75 2 2 
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РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика Позитивни Одлични Врло 

добри Добри Довољни 
Није 

завршило 
разред 

Медицинска 
сестра-

техничар 
112 105 41 46 18 / 7 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 32 12 20 / / / 

Козметички 
техничар 51 50 11 25 14 / 1 

Здравствени 
неговатељ 23 22 4 13 5 / 1 

Укупно трећи 
разред 217 209 68 104 37 / 9 

 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика Позитивни Одлични Врло 

добри Добри Довољни 
Није 

завршило 
разред 

Медицинска 
сестра-

техничар 
118 118 60 53 4 / / 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
31 31 21 10 / / / 

Козметички 
техничар 49 49 15 22 12 / / 

Укупно 
четврти  
разред 

198 198 96 85 16 / / 
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РЕЗУЛТАТИ УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Разред Укупно 
ученика Позитивни Одлични Врло 

добри Добри Довољни 
Није 

завршило 
разред 

први 223 201 16 98 86 1 22 
други 207 205 39 89 75 2 2 
трећи 217 209 68 104 37 / 8 

четврти 198 198 96 85 16 / / 
Укупно 845 813 219 376 214 3 32 

 
 

СРЕДЊА ОЦЕНА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Први 
разред 

Средња 
оцена 

Други 
разред  

Средња 
оцена 

Трећи 
разред 

Средња 
оцена 

Четврти 
разред  

Средња 
оцена 

Медицинска 
сестра-

техничар 
3,64 

Медицинска 
сестра-

техничар 
3,81 

Медицинска 
сестра-

техничар 
4,05 

Медицинска 
сестра-

техничар 
4,35 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
3,57 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
3,93 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
4,32 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
4,55 

Козметички 
техничар 

3,24 
Козметички 

техничар 
3,65 

Козметички 
техничар 

3,85 
Козметички 

техничар 3,93 

Здравствени 
неговатељ 

2,82 
Здравствени 
неговатељ 

3,15 
Здравствени 
неговатељ 

3,99  / 

Средња 
оцена 

разреда 
3,32  3,64  4,05  4.27 

УКУПНА СРЕДЊА ОЦЕНА: 3,82 
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Изостанци ученика 
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика 

Укупно 
оправданих 
изостанака 

Укупно 
неоправданих 

изостанака 

Укупно 
изостанака 

Укупан број 
изостанака по 

ученику 

Медицинска 
сестра-

техничар 
121 13520 278 13798 114,03 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 3629 78 3707 115,84 

Козметички 
техичар 49 7272 235 7507 153,20 

Здравствени 
неговатељ 21 3069 147 3216 153,14 

Укупно 
први 

разред 
223 27490 738 28228 126,58 

 
 
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика 

Укупно 
оправданих 
изостанака 

Укупно 
неоправданих 

изостанака 

Укупно 
изостанака 

Укупан број 
изостанака по 

ученику 

Медицинска 
сестра-

техничар 
107 11876 295 12171 113,75 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
30 3666 57 3723 124,1 

Козметички 
техичар 50 6894 145 7039 140,78 

Здравствени 
неговатељ 20 3398 176 3574 178,7 

Укупно 
први 

разред 
207 25990 673 26663 128,81 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика 

Укупно 
оправданих 
изостанака 

Укупно 
неоправданих 

изостанака 

Укупно 
изостанака 

Укупан број 
изостанака по 

ученику 

Медицинска 
сестра-

техничар 
112 12808 423 13231 118,13 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 4475 85 4560 142,5 

Козметички 
техничар 51 9271 228 9499 186,25 

Здравствени 
неговатељ 23 4116 63 4179 181,7 

Укупно 
трећи  
разред 

218 30670 799 31469 144,35 

 
 

 
 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Образовни 
профил 

Укупно 
ученика 

Укупно 
оправданих 
изостанака 

Укупно 
неоправданих 

изостанака 

Укупно 
изостанака 

Укупан број 
изостанака по 

ученику 

Медицинска 
сестра-

техничар 
118 16582 337 16919 143,38 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
31 3052 72 3124 100,77 

Козметички 
техничар 49 6889 196 7085 144,6 

Укупно 
четврти  
разред 

198 26523 605 27128 137,01 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Разред Укупно 
ученика 

Укупно 
оправданих 
изостанака 

Укупно 
неоправданих 

изостанака 

Укупно 
изостанака 

Укупан број 
изостанака по 

ученику 

први 223 27490 738 28228 126.58 
други 207 25990 673 26663 128.81 
трећи 218 30670 799 31469 144,35 

четврти 198 26523 605 27128 137,01 

Укупно 864 110673 2815 113488 134,15 

 
 

Владање ученика 
 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 
Образовни 

профил 
Укупно 
ученика 

Примерно 
(5) 

Врло добро 
(4) 

Добро 
(3) 

Задовољавајуће 
(2) 

Незадовољавајуће 
(1) 

Медицинска 
сестра-

техничар 
121 108 10 3 / 1 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 26 3 2 1 / 

Козметички 
техничар 49 26 11 7 2 / 

Здравствени 
неговатељ  21 11 7 1 3 / 

Укупно 
први разред 223 171 31 13 6 / 

 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 
Образовни 

профил 
Укупно 
ученика 

Примерно 
(5) 

Врло добро 
(4) 

Добро 
(3) 

Задовољавајуће 
(2) 

Незадовољавајуће 
(1) 

Медицинска 
сестра-

техничар 
107 96 5 4 1 1 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
30 28 1 1 0 0 

Козметички 
техничар 50 42 3 6 0 0 
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Здравствени 
неговатељ  20 12 1 3 4 0 

Укупно 
други разред 207 178 10 14 5 1 

 
 
 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 
Образовни 

профил 
Укупно 
ученика 

Примерно 
(5) 

Врло добро 
(4) 

Добро 
(3) 

Задовољавајуће 
(2) 

Незадовољавајуће 
(1) 

Медицинска 
сестра-

техничар 
112 91 8 8 3 1 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
32 32 0 0 0 0 

Козметички 
техничар 51 41 3 6 1 0 

Здравствени 
неговатељ  23 21 1 0 0 0 

Укупно 
трећи разред 218 185 12 14 4 1 

 
 

 
 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ 2021/2022. ГОДИНЕ 
Образовни 

профил 
Укупно 
ученика 

Примерно 
(5) 

Врло добро 
(4) 

Добро 
(3) 

Задовољавајуће 
(2) 

Незадовољавајуће 
(1) 

Медицинска 
сестра-

техничар 
118 109 3 4 2 0 

Медицинска 
сестра-

васпитач 
31 30 1 0 0 0 

Козметички 
техничар 49 35 7 7 0 0 

Укупно 
четврти 
разред 

198 174 11 11 2 0 
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ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Разред Укупно 
ученика 

Примерно 
(5) 

Врло добро 
(4) 

Добро 
(3) 

Задовољавајуће 
(2) 

Незадовољавајуће 
(1) 

први 223 171 31 13 6 / 
други 207 178 10 14 5 1 
трећи 218 185 12 14 4 1 

четврти 198 174 11 11 2 / 
Укупно 846 708 64 52 17 2 

 
 
 

Разредни испити 
 

 
РАЗРЕДНИ ИСПИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Разред 
Укупан број 

ученика 

Упућено на 
разредни 

испит 

Положило 
разредни испит у 

јуну 

Положило 
разредни испит у 

августу 

Није положило 
разредни испит 

први 223 1 / / 1 
други 207 / / / / 
трећи 218 4 3 / 1 

четврти 206 / / / / 
Укупно  5 3 / 2 

 
 

Поправни испити 
 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Образовни профил 
Укупан број 

ученика 

Упућено на 
поправни са 1 
недовољном 

оценом 

Упућено на 
поправни 

са 2 недовољне 
оцене 

Завршило 
разред 
после 

поправног 

Поновило 
разред  

Медицинска 
сестра-техничар 122 16 6 114 8 

Медицинска 
сестра-васпитач 32 / 1 29 3 

Козметички 
техничар 49 9 5 43 6 

Здравствени 
неговатељ 22 9 2 17 5 

Укупно 225 34 14 203 22 
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ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Образовни профил 
Укупан број 

ученика 

Упућено на 
поправни са 1 
недовољном 

оценом 

Упућено на 
поправни 

са 2 недовољне 
оцене 

Завршило 
разред 
после 

поправног 

Поновило 
разред  

Медицинска 
сестра-техничар 107 3 1 54 / 

Медицинска 
сестра-васпитач 30 2 / 30 / 

Козметички 
техничар 51 2 4 49 1 

Здравствени 
неговатељ 20 3 / 19 1 

Укупно 208 10 5 206 2 
 
 
 
 
 

ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Образовни профил 
Укупан број 

ученика 

Упућено на 
поправни са 1 
недовољном 

оценом 

Упућено на 
поправни 

са 2 недовољне 
оцене 

Завршило 
разред 
после 

поправног 

Поновило 
разред  

Медицинска 
сестра-техничар 112 6 6 105 7 

Медицинска 
сестра-васпитач 32 / / / / 

Козметички 
техничар 51 2 / 51 / 

Здравствени 
неговатељ 23 / / 22 1 

Укупно 218 8 6 210 8 
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ПОПРАВНИ ИСПИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Разред  
Укупан број 

ученика 

Упућено на 
поправни са 1 
недовољном 

оценом 

Упућено на 
поправни 

са 2 недовољне 
оцене 

Завршило 
разред 
после 

поправног 

Поновило 
разред са 3 

и више 
недовољних 

оцена 
Први 225 34 14 203 9 
Други 208 10 5 152 0 
Трећи 218 8 6 149 8 

Четврти  0 0 0 0 0 
Укупно 651 52 25 504 19 

 
 

ПО ПРЕДМЕТИМА 
разред I II III Укупно 

упућених на 
поправни 

предмет положило није 
положило 

положило није 
положило 

положило није 
положило 

Анатомија и 
физиологија 

8 10     18 

Математика 36 2 11 2 6 4 61 
Хемија 4      4 
Енглески језик   2    2 
Здравствена нега  1     1 
Латински језик  1     1 
Хигијена  2     2 
Фармакологија    3   3 
Српски језик   2 6   8 
Гинекологија и 
акушерство 

  2    2 

Микробиологија  1     1 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

ПРВИ РАЗРЕД 
Реализација 

часова допунске 
наставе 

Реализација 
часова додатне 

наставе 

Реализација 
часова секција 

Реализација 
часова 

припремне 
наставе 

Медицинска 
сестра-техничар 

 
726 0 255 117 

Медицинска 
сестра-васпитач 

 
201 0 32 20 

Козметички 
техничар 

372 0 64 79 

Здравствени 
неговатељ 

172 0 32 22 

Укупно 
 

1471 0 383 238 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

ДРУГИ РАЗРЕД 
Реализација 

часова допунске 
наставе 

Реализација 
часова додатне 

наставе 

Реализација 
часова секција 

Реализација 
часова 

припремне 
наставе 

Медицинска 
сестра-техничар 

 
400 0 47 40 

Медицинска 
сестра-васпитач 

 
88 0 32 13 

Козметички 
техничар 

 
175 0 0 46 

Здравствени 
неговатељ 

93 0 0 22 

Укупно 
 

756 0 79 121 

 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Реализација 

часова допунске 
наставе 

Реализација 
часова додатне 

наставе 

Реализација 
часова секција 

Реализација 
часова 

припремне 
наставе 

Медицинска 
сестра-техничар 

 
300 0 291 353 

Медицинска 
сестра-васпитач 

 
31 0 81 0 

Козметички 
техничар 

 
85 1 21 20 

Здравствени 
неговатељ 

24 0 6 18 

Укупно 
 

440 1 399 391 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

Реализација 
часова допунске 

наставе 

Реализација 
часова додатне 

наставе 

Реализација 
часова секција 

Реализација 
часова 

припремне 
наставе 

Медицинска 
сестра-техничар 

 
274 0 344 169 

Медицинска 
сестра-васпитач 

 
38 0 5 96 

Козметички 
техничар 

 
80 0 0 66 

Укупно 
 

392 0 349 331 

 
 
 

Реализација 
наставе 

Реализација 
часова 

допунске 
наставе 

Реализација 
часова додатне 

наставе 

Реализација 
часова секција 

Реализација 
часова 

припремне 
наставе 

Укупно на 
нивоу 

разреда 

први 1471 0 383 283 2092 
други 756 0 79 121 956 
трећи 440 1 399 391 1231 

четврти 392 0 349 331 1072 
Укупно на 

нивоу школе 
3059 1 1210 1081 5351 
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ИЗВЕШТАЈ О МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

На крају школске 2021 /2022. године у одељењима завршних разреда било    
је укупно 221 ученик: 

 118 ученика – смер медицинска сестра - техничар 
 49 ученика – смер козметички техничар 
 31 ученик – смер медицинска сестра – васпитач 
 23 ученика – смер здравствени неговатељ  
 

 Од овог броја, 220 ученика  је са позитивним успехом завршило разред, и 
тиме стекло  право да пријави и полаже матурски и завршни испит у јунском 
испитном року.                    

 У јунском испитном року матурски и завршни испит је положило 217 
ученика.        
 У августовском испитном року  ученици  који нису положили у јунском 
испитном року су пријавили  полaгање дела матурског испита, и то:                            
 1. Милановић Милица  IV/1   (група  предмета-испит за проверу стручно-
теоријских знања)                                                                                                                                                  

2. Коцић Михајло  IV/2   (група  предмета-испит за проверу стручно-теоријских 
знања)                                                                                                                       
3. Миленковић Александар IV/2  (група  предмета-испит за проверу стручно-
теоријских знања)                                                                                                      
Сви ученици су положили испит у августовском испитном року.  
 

Закључно са 31. августом  од укупно 220 ученика завршних разреда, 220 ученика је 
стекло диплому одговарајућег занимања: 
 
118  ученика  образовног профила медицинска сестра – техничар је положило матурски 
испит; 
 
49 ученикa образовног профила козметички техничар је положилo матурски испит; 
 
31 ученик образовног профила медицинска сестра-васпитач  је положиo матурски испит; 
 
22 ученика образовног профила здравствени неговатељ је положило завршни испит. 
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РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА  
 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
Српски језик и 

књижевност 

Испит за 
проверу 

стручно -
теоријских 

знања 

 
Матурски 

практични рад 

 
 

Просечна 
оцена 

 

IV 1 
4,32 4,13 4,52 4,32 

IV 2 
4,21 3,72 4,48 4,14 

IV 3 
4,21 4,39 4,82 4,47 

IV 4 
4,30 4,47 4,33 4,37 

IV 6 
4,38 3,52 3,76 3,89 

 IV 7 
3,86 3,32 3,89 3,69 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 
Српски језик и 

књижевност 

 
Изборни 
предмет 

 
Васпитање и 

нега деце- 
практични рад 

Просечна 
оцена 

IV 5 4,52 4,71 4,48 4,57 
 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ Завршни испит-  практични рад 

III 8 
4,50 

 

 

 

 

                                                                                                            



 
185 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Стручно усавршавање помоћника директора 

Име и презиме: мр Биљана Јовановић-Главоњић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/

дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Маркетинг школе  
ажурирање сајта 

школе 

септембар 
2021. 

август 2022. 
К4 П 1   П 4 

мр Биљана 
Јовановић-
Главоњић 

25 сати 

„Пројекат државна 
матура“ 

април 2022. К2 П 3 
Члан Школске 

матурске 
комисије 

20 сати 

Предавање 
„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П 3 

Наташа Ђорић, 
педагог и Јована 

Кузмановић, 
наставник српског 

језика и 
књижевности 

1 сат 

Упознавање 
ученика четвртог 
разреда са радом 

EDU∞NS  
Универзитета 

02.11.2021. К3 П 2 
наставници 
EDU∞NS  

Универзитета 
3 сата 

У К У П  Н О: 49 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет јун 2022. 
К 3 К 4  K 5 К 

6 
П 7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

Обука школских 
сарадника за 

март 2022 
К 2 
К 4 

П 1 
Завод за 

вредновање 
8 сати 
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спровођење ПИСА 
2022. истраживања 

квалитета 
образовања и 

васпитања 
XIII међународни 

симпозијум за 
директоре основних 

и средњих школа 
„Ауторитет и 

практични аспекти 
управљања 
савременом 

школом“ 

11-
13.04.2022. 

  

Клетт друштво за 
развој 

образовања, 
Београд 

16 сати 
 

2 бода 

Међународна 
конференција – 

Умрежавање 
образовања 

„Умрежавањем ка 
квалитету 3“ 

16-19.2022. 

добијена 
међународна 

квалификација 
Менаџер у 

образовању, 
шифра 

квалификације 
М-6/9 

 

Association for 
Development of 

Knowledge 
Slovenia 

3 дана 
 

3 бода 

„Могућности и 
изазови савременог 

пост COVID 
друштва“ - вебинар 

22.01.2022.   
Академија 
струковних 

студија, Београд 

5 сати 
1 бод 

Међународна 
конференција – 

Умрежавање 
образовања 

„Умрежавањем ка 
квалитету 2“ 

30.11-
2.12.2021. 

добијена 
међународна 

квалификација 
Менаџер у 

образовању, 
шифра 

квалификације 
М-6/9 

 

Association for 
Development of 

Knowledge 
Slovenia 

3 дана 
 

3 бода 

Улога директора у 03-   Друштво 3 дана 
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стратегији развоја 
школа – 

руковођењем до 
квалитета – стручни 

скуп 

05.11.2021. директора школа 
Србије, Чачак, 

један од 
предавача и мр 

Биљана 
Јовановић-
Главоњић 

3 бода 

У К У П  Н О: 
37 сати 

12 бодова 
9 дана 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

"Обрачун школа - 
ЦЕНУС за школску 
2022/23. годину са 

попуњавањем у 
ЈИСП-у“ 

24.08.2022.   Семинари Србије 1 дан 

On-line обука 
„Улога установа 

образовања и 
васпитања у борби 
против трговине 

људима“ 

фебруар 
2022. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 бодова 

On-line обука 
„Заштита деце са 

сметњама у развоју 
у случајевима 

занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и 

насиља“ 

фебруар 
2022. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 бодова 

У К У П  Н О: 32 бода 

Учешће и рад 
на пројектима 

Циклус од 10 
радионица у оквиру 

oктобар 
2021. 

  
Филозофски 

факултет 
48 сати 
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пројекта 
Erasmus+ project 

“Illumine - A 
community for 

exploring and sharing 
uses of evidence- 

based teaching 
strategies” 

август 
2022.године 

Универзитета у 
Београду одсек за 

психологију 

У К У П  Н О: 
48 сати 
1 дан 

 

Стручно усавравање координатора практичне наставе 

Име и презиме: Јасмина Цвијовић- Вуковић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Наркоманија“ – 
предавање (резултати 

истраживања) 
27.12.2021. К3 П4 

Саша Миленовић, 
наставник 

здравствене неге 

3 сата 

„Наставник као фактор 
мотивације у настави 
здравствене неге“ – 

приказ 
специјакистичког рада, 

предавање 

30.03.2022. К1 П3 
Лидија Алексић, 

наставник 
здравствене неге 

1 сат 
 

„Значај анестетичара и 
инструментара у 
превенцији крвно 

преносивих болести“ – 

14.04.2022. К1 П3 

Марија 
Михајловић, 

наставник 
здравствене неге 

1 сат 
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приказ 
специјакистичког рада, 

предавање 
„Државна матура 

Србије“ –пилотирање, 
истраживачки пројекат 

Април 2022. К2 П3  
20 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

„Интернет технологије 
у служби наставе“ 

25.08-
17.09.2021. 

К1 П1 

Центар за 
унапређење 

наставе 
„АБАКУС“, 

Београд 

20 сати 

„Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва“ – стручни 
скуп 

22.01.2022. К П 
Академија 
струковних 

студија Београд 

1 бод 
(5 сати) 

Етика и интегритет  К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Увођење државне 
матуре – вебинар за 
наставнике средњих 

школа 

02.02.2022   
МПНТР и 

Пројекат државне 
матуре 

2 сата 

„Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

 
 
 

13.02.2022. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

Национална 
платформа 
„Чувам те“ 

 
 
 

16 бодова 

„Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

 
 
 

13.02.2022. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

 
 
 

16 бодова 
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људима“ Национална 
платформа 
„Чувам те“ 

Концепт државне 
матуре и припрема за 

испит – вебинар за 
наставнике средњих 

стручних школа, 
школске матурске 

комисије 

23.02.2022.   
МПНТР и 

Пројекат државне 
матуре 

2 сата 

Међународној 
конференцији у 

Требињу – Умрежавање 
образовања 

„Умрежавањем ка 
квалитету 3“. 

16.03.-
19.03.2022. 

  

Association for 
Development of 

Knowledge 
Slovenia 

 
4 дана 

 

Стручно усавршавање библиотекара школе 

Име и презиме: Милка Пуач 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет Јун 2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 
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Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Скупштина Друштва 
школских библиотекара 

Србије 
Март 2022.   

Друштво школских 
библиотекара 

Србије 
8 бодова 

 

Стручно усавршавање психолога школе 

Име и презиме: Светлана Трикић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Пројекат државна 
матура 

април 
2022. 

К2 П 3 
Члан Школске 

матурске 
комисије 

20 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет Јун 2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

 

Стручно усавршавање педагога школе 

Име и презиме: Бранка Пераловић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 
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Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет Јун 2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

 програми 

Стратегије у раду са 
ученицима који 

показују проблеме у 
понашању 

Април 
2021. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

Национална 
платформа 
„Чувам те“ 

16 

Безбедно коришћење 
дигиталне технологије 

– превенција 
дигиталног насиља 

Јул 2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

Национална 
платформа 
„Чувам те“ 

16 

Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима 

Јул 2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

Национална 
платформа 
„Чувам те“ 

16 
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Стручно усавршавање наставника српског језика и књижевности и уметности 

Име и презиме: Јана Јовановић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 

23. новембар 
2021. 

К3, К4 П3 
Наташа Ђорић, 

Јована Кузмановић 
1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Програм обуке 
наставника за 

реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 

22. 
новембар 

2021. 

за наставну 
област, предмет 

и методику 
наставе, 

поучавање и 
учење 

 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

24 

63. Републички зимски 
семинар 

29. до 31. 
јануара 
2021. 

K1 П3 

Филолошки 
факултет 

Универзитета у 
Београду 

24 

Етика и интегритет 
28. јун 
2022. 

К3, К4, К5, К6 П7 

Република Србија. 
Акенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Име и презиме: Јована Кузмановић  
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Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодов

и/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно 
оцењивање 

23. 
новембар 

2021. 
К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
Јована 

Кузмановић 
1 

Новогодишња приредба 
27. 

децембар 
2021. 

K3 П4  10 

Пилот пројекат 
Државне матуре 

5. април 
2022. 

  

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

63. Републички зимски 
семинар 

29-31. 
јануара 
2021. 

К1 П3 
Друштво за 

српски језик и 
књижевност 

24 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Етика и интегритет 
28. јун 
2022. 

К3, К4, К5, К6 П7 

Република Србија. 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Обука за запослене – 
Породично насиље 

4. јул 2022.   

Чувам те – 
Национална 

платформа за 
превенцију 

насиља у школама 

16 

Обука за запослене – 
Стратегије у раду са 

ученицима који 
показују проблеме у 

понашању 

4. јул 2022.   

Чувам те – 
Национална 

платформа за 
превенцију 

насиља у школама 

16 
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Име и презиме: Бојана Марчетић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно оцењивање 23.11.2021. К3 К4 П3 
НаташаЂорић, 

Јована Кузмановић 
1 

Пилот пројекат Државне 
матуре 

5.4.2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Новогодишња представа 30.12.2021. К3 П4 
Наставнице српског 

језика и 
књижевности 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Програм обуке 
наставника за реализацију 

наставе орјентисане ка 
исходима учења 

22.11.2021. 

За наставну 
област, предмет и 
методику наставе, 

поучавање и 
учење. 

 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања. 

24 

63. Републички зимски 
семинар 

од 21. до 23. 
1. 2022. 

К1 П3 
Друштво за српски 
језик и књижевност 

24 

Етика и интегритет 5.6. 2022. К3 К4 К5 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Екстерно 
Обука за запослене- 

Безбедно коришћење 
4.7. 2022.   Чувам те- 16 
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стручно 
усавршавање-

остали 
програми 

дигиталне технологије- 
превенција дигиталног 

насиља 

Национална 

платформа за 

превенцију 

насиља 

у школама. 

Обука за запослене- 
Породично насиље 

4. 7. 2022.   

Чувам те- 

Национална 

платформа за 

превенцију 

насиља 

у школама. 

16 

Обука за запослене- 
Стратегије у раду са 

ученицима који показују 
проблеме у понашању 

4. 7. 2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 

Име и презиме: Јелена Јовановић  

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодов

и/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Пилот пројекат 
Државне матуре 

5. април 
2022. 

  
Министарства 

просвете, науке и 
технолошког 

10 
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развоја 

Формативно 
оцењивање 

23. 
новембар 

2021. 
К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
Јована 

Кузмановић 
1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Програм обуке 
наставника за 

реализацију наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 

22. 
новембар 

2021. 

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 

и учење 

 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

24 

63. Републички зимски 
семинар 

29. до 31. 
јануара 
2021. 

К1 П3 

Филолошки 
факултет 

Универзитета у 
Београду; 

Друштво за 
српски језик и 
књижевност 

24 

Етика и интегритет 
28. јун 
2022. 

К3, К4, К5, К6 П7 

Република Србија. 
Акенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Обука за запослене - 
Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - 
превенција дигиталног 

насиља 

2. јул 2022.   

Чувам те- 
Национална 

платформа за 
превенцију 

насиља 
у школама. 

16 

Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима 

4. мај 2022.   

Чувам те- 
Национална 

платформа за 
превенцију 

насиља 
у школама. 

16 
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Име и презиме: Снежана Ковачевић Сапсај 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум 
Компетенциј

е 
Приоритети Реализатор 

Сати/бодови/
дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Пилот пројекат 
Државне 
матуре 

5. април 
2022. 

  
Министарства просвете, 

науке и технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање
-

акредитовани 
програми 

63. Републички 
зимски 

семинар 

29. до 31. 
јануара 2021. 

К1 П3 
Филолошки факултет 

Универзитета у Београду 
24 

Екстерно 
стручно 

усавршавање
-остали 

програми 

Безбедно 
коришћење 
дигиталне 

технологије - 
превенција 
дигиталног 

насиља 

2. јул 2022.   

Чувам те- 

Национална 

платформа за 

превенцију насиља 

у школама. 

16 
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Улога установа 
образовања и 
васпитања у 

борби против 
трговине 
људима 

4. мај 2022.   

Чувам те- 

Национална 

платформа за 

превенцију насиља 

у школама. 

16 

Етика и 
интегритет 

28. јун 2022.   
Република Србија. 

Акенција за спречавање 
корупције 

 

Обука за 
планиранње, 
спровођење и 
праћење мера 
за спречавање 

осипања 
ученика 

25-27 октобар 
2022 

К3 К4 П3 П4 
Центар за образовне 
политике, Београд 

24 бода 

Учешће и рад 
на 

пројектима 

Организација 
школске 
приредбе 
поводом 

међународног 
Дана 

сестринства 

12. мај 2022.   

Чланови рецитатпрске 
секције и руководилац 

Снежана Ковачевић 
Сапсај 
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Име и презиме: Миљана Перић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодов

и/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Здрави стилови живота“ 31.8.2021. К3 П3 

Тамара Јагодић, 
педагог МШ 

“Станковић” - 
Београд 

2 бода 

“Међупредметна 
компетенција ‘‘Одговоран 
однос према здрављу‘‘ у 

програмима наставе и 
учења“ 

31.8.2021. К3 П3 

Весна Роквић, 
психолог МШ 
“Станковић” - 

Београд 

2 бода 

“Наставнички портфолио: 
Зашто, шта и како?” 

9.12.2021. К2 П1, П3 

Тамара Јагодић, 
педагог МШ 

“Станковић” - 
Београд 

2 бода 

“Формативно оцењивање“ 10.6.2022. К2 П1, П3 

Тамара Јагодић, 
педагог МШ 

“Станковић” - 
Београд 

2 бода 

“Научена беспомоћност“ 10.6.2022. К2, К3 П2, П3 
Весна Роквић, 
психолог МШ 
„Станковић“ 

2 бода 

Екстерно 
стручно 

усавршавање - 
акредитовани 

програми 

Седмо просветраско 
саветовање “Школа у 
условима пандемије – 

облици рада потврђени у 
пракси” (стручни скуп) 

 

27.8.-
29.8.2021. 

К2, К4 П3, П4 
ОШ “Старина 

Новак”, Београд 
3 бода 

„Са стручњацима на вези – 31.8.2021. К4 П1 Савез учитеља 1 бод 
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безбедно током пандемије“ 
 

Републике 
Србије 

“Фолклор у музичкој 
педагогији” 24. 

међународни Педагошки 
форум сценских уметности 

 

2.10.-
3.10.2021. 

К1 П2, П3 

Ректорат 
Универзитета 
уметности у 

Београду 

4 бода 

“Унапређивање 
компетенција запослених 
за рад са приправником” 

 

1.10.-
31.10.2021. 

К4 П3 
Златица Геров, 
Ирена Ранчић, 

ОКЦ - Бор 
32 бода 

“Интернет учионица” 
5.11.-

4.12.2021. 
К4 П1 

Радмила 
Николић, 

Ивица 
Жупањац, ОКЦ 

- Бор 

32 бода 

„Професионална заједница 
учења као механизам 

креирања мреже подршке 
међу запосленима у 

васпитно – образовним и 
образовно – васпитним 

усановама“ (стручни скуп - 
трибина) 

 

4.12.2021. К1, К4 П1, П3 

ОЈ Центар за 
стручно 

усавршавање 
Центра за 

образовање 
Крагујевац 

1 бод 

„Са стручњацима на вези – 
безбедно током пандемије 

2“ 
 

16.12.2021. К3 П3 
Савез учитеља 

Републике 
Србије 

1 бод 

"Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва” (стручни скуп) 
22.1.2022. К3 П3 

Академија 
струковних 

студија Београд 
1 бод 
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„Дигитално образовање 
2022“ (конференција) 

8-9.4.2022. 
К1, К2. К3, 

К4 
П1 

Центар за 
образовне 

технологије на 
Западном 
Балкану 

4 бода 

“Програм обуке за 
запослене у образовању / 

Дигитална учионица 
/дигитално компетентан 

наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних 

материјала“ 

14.4.-
12.5.2022. 

К1, К2 П1 ЗУОВ 19,5 бодова 

“Менторски рад са 
студентима“ 

29.6.-
13.7.2022. 

К2, К4 П3 ЗУОВ 16 бодова 

Екстерно 
стручно 

усавршавање -  
остали 

програми 

“Водич кроз инклузивно 
образовање” 

10.12.2021.-
6.1.2022. 

К3 П2 
Образовно 
креативни 

центар - Бор 
32 бода 

"Заштита деце са сметњама 
у развоју у 

случајевима занемаривања 
и дискриминације, 

злостављања и насиља" 

9.2.2022. К3 П2 

Чувам те – 
Национлана 

платформа за 
превенцију 
насиља које 

укључује децу 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби 
против трговине људима" 

9.2.2022. К4 П2 

Чувам те – 
Национлана 

платформа за 
превенцију 
насиља које 

укључује децу 

16 бодова 
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“Етика и интегритет“ 28.3.2022. 
K3, K4, K5, 

K6 
П7 

Агенција за 
спречавање 

корупције РС 
8 бодова 

"SELFIE 2021-2022, session 
2" (поступак 

самовредновања у оквиру 
Селфи инструмента за ОШ 
„Старина Новак“ Београд) 

9.4.2022. К4 П1, П4 

European 
Commission 

Joint Research 
Centre 

1 бод 

 

"Обука за запослене - 
Безбедно коришћење 

дигиталне технологије - 
превенција дигиталног 

насиља" 

3.7.2022. К3 П1, П4 

Чувам те – 
Национлана 

платформа за 
превенцију 
насиља које 

укључује децу 

16 бодова 

 
Име и презиме: Биљана Васиљевић 
 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум 
Компетенциј

е 
Приоритет

и 
Реализатор 

Сати/бодови/дан
и 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Стратегије у 
раду са 

ученицима 
који показују 
проблеме у 
понашању. 

08.03.2022. 
онлајн   

Чувам те-Национална 
платформа за 

превенцију насиља у 
школама. 

16 

Програм 
обуке 

наставника за 
реализацију 

наставе 
оријентисане 
ка исходима 

учења. 

22.11.2021. 
онлајн 

За наставну 
област,предмет 

и методику 
проучавање и 

учење. 

 
Завод за 

унапређивањеобразовањ
а и васпитања. 

24 
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Обука за 
запослене-
породично 

насиље. 

08.03.2022. 
онлајн   

Чувам те-Национална 
платформа за 

превенцију насиља у 
школама. 

16 

Екстерно 
стручно 

усавршавање 
акредитовани 

програми 

63.Републичк
и зимски 
семинар 

Од 
23.до31.јануар

а онлајн 
К1 П3 

Друштво за српски језик 
и књижевност 

Србије,Београд. 
24 

Име и презиме: Војислава Врцељ 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодо

ви/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Државна матура Србије“ Април 2022. К2 П3 
Медицинска школа 

„Надежда 
Петровић“ 

10 сати 

Посета часу музичке 
културе у одељењу прво-

5 професорке Драгане 
Милошевић 

Мај 2022.   
Медицинска школа 

„Надежда 
Петровић“ 

 

Припремала са 
ученицима 5 паноа (Пано 
добродошлице, поводом 

Дана школе, Дана 
козметике, Светог Саве и 

један пано са сликама 
мртве природе ученица 

козметичког смера) 

1.9.2021. 

12.10.2021. 

7.12.2021. 

27.1.2022. 

Фебруар 
2022. 

  
Медицинска школа 

„Надежда 
Петровић“ 
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Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Рад са децом из 
маргинализованих група 

6.-7.7.2021. К3 П2 
Педагошко 

друштво Србије 
16 сати 

"Са стручњацима на вези 
- безбедно током 

пандемије" 
31.8.2021.   

Савез учитеља 
Републике Србије 

1 бод 

Методичко-дидактички 
модели наставе на 

отвореном 
11.12.2021.   

Академија 
струковних студија 

Београд 

5 сати 

1 бод 

Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва 
22.1.2022.   

Академија 
струковних студија 

Београд 

5 сати 

1 бод 

 Етика и интегритет 27.6.2022. К3 К4 К45 К6 П7 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Конференција Агора – 
мобилне апликације у 

ванучионичкој настави 
10.12.2021.   Удружење SCIO 6 сати 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља 

11.02.2022.   Чувам те 16 бодова 

Улога установа 
образовања и васпитања у 

11.02.2022.   Чувам те 16 бодова 
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борби против трговине 
људима 

Дигитално образовање 
2022 

8.-9.4.2022.   

Центар за 
образовне 

технологије на 
Западном Балкану 

EDTECH CENTER 

4 бода 

 

Стручно усавршавање наставника страних језика 

Име и презиме: Дана Ђокић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Државна матура Србије Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 
НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ 
КА ИСХОДИМА 

УЧЕЊА 

22.11.2021. 

за наставну 
област, предмет и 
методику наставе, 

поучавање и 
учење 

 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

16 и 8 
(онлајн) сати / 

24 бода 

Етика и интегритет 28.06.2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 
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Име и презиме: Бојана Стојановић Росић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Пројекат државне матуре 
– дежурство, комисија за 

преглед тестова 
 К3 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 

 
 К3 К4 К45 К6 

П7 

 

Агенција за 

спречавање 

корупције 

8 

Дигитална учионица    ЗУОВ  

“I touch the future. I 
teach. – Christa 

McAuliffe” 

 

13-14. мај 
2022. 

 

К1, К2,К3,K4 
П1, П3 ЕЛТА 16 

Стручна конференција 
о безбедности деце 

“Безбедност и 
одговорност 2021” 

20.10.2021.   Фондација 
“Тијана Јурић” 

8 сати / 2 
бода 

Безбедност сваког 
детета је једнако важна 

17.12.2021.   Фондација 
“Тијана Јурић” / 

4 сата 
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Centar za nestalu i 
zlostavljanu decu 

 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

АДХД у фокусу, 
конференција 

6.4.2022.   Витезови осмеха  

Име и презиме:  Драгана Павићевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

 
 

Државна матура Србије 

  
 
 
К3 

 
 
 
 Р3 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

"Методичко-дидактички 
модели наставе на 

отвореном" 

11.12.2021. К3, К4  Академија 
струковних студија 
Београд 

5 сати 
Број бодова: 1 

"Mогућности и изазови 
савременог пост Ковид 

друштва" 
 
 
 
 

Дигитална учионица / 
дигитално компетентан 

наставник – увођење 
електронских уџбеника и 

22.01.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.05.2022. 

К3, К4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К1, К2, К4 

П1, П3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П1 

Академија 
струковних студија 
Београд 
 
 
 
 
 
 
 
ЗУОВ 

5 сати 
Број бодова: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
онлајн обука 
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дигиталних образовних 
материјала 

 
 
 
 
 
 
 

Стручни скуп "Ја 
обликујем будућност. 
Подучавам." – Криста 

Маколиф, конференција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-14. мај 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К1, К2,К3,K4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П1, П3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удружење 
наставника 
енглеског језика 
"ЕЛТА" 

две недеље, 
четири 
недеље за 
израду 
домаћег 
задатка 
Број бодова: 
19.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
два дана, 16 
сати 
Број бодова: 
16 

Име и презиме: Даниела Павловић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Србије Државна матура Април 2022. К2 П3 Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Дигитална учионица / 
дигитално компетентан 

наставник – увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних образовних 

материјала 

10.05.2022 
К1, К2, К4 

 
П1 

 
ЗУОВ 

 

онлајн обука 
две недеље, 

четири 
недеље за 

израду 
домаћег 
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задатка 
Број бодова: 

19.5 
 

Стручни скуп "Ја 
обликујем будућност. 
Подучавам." – Криста 

Маколиф, конференција 

13-14. мај 
2022 

К1, К2,К3,K4 П1, П3 

Удружење 
наставника 

енглеског језика 
"ЕЛТА" 

два дана, 16 
сати 

Број бодова: 
16 

Име и презиме: Мирјана Лазић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Србије Државна матура Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 28.06.2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

 

Стручно усавршавање наставника друштвених наука 

Име и презиме: Јелена Пујић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 
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Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно 
оцењивање 

23.11.2021. К3 К4 П3 

Наташа Ђорић, 
педагог школе и 

Јована 
Кузмановић, 

наставник српског 
језика и 

књижевности 

1 сат 

Државна матура Србије 
Април 
2022. 

К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет  К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Обука школских 
сарадника за 

спровођење ПИСА 
2022. истраживања 2/2 

 
 
 

К2 К4 

 
 

П1 

Завод за 
вредновање 
квалитета 

образовања и 
васпитања 

 
16 

Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва 
22.01.2022.   

Академија 
струковних 

студија Београд 
5 сати/1 бод 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

„Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

аудима“ 

06.07.2022.   

Министарство 
просвете,науке и 

технолошког 
развоја Београд 

16 бодова 

„обука за запослене – 
Безбедно коришћење 

дигиталне технологије 
– превенција 

дигиталног насеља“ 

06.07.2022.   

Министарство 
просвете,науке и 

технолошког 
развоја Београд 

16 бодова 
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Учешће и рад 
на пројектима 

Циклус од 10 
радионица у оквиру 

пројекта 
Erasmus+ project 

“Illumine - A community 
for exploring and sharing 

uses of evidence- 
based teaching 

strategies” 

 
од 

02.10.2021. 
до 

08.08.2022. 

  

Универзитет у 
Београду 

 
Филозофски 

факултет 
 
 
 

 
 
 

48 сати 

Име и презиме: Ирена Ванић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К2 П3 

Наташа Ђорић 
Јована Кузмановић 

2 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Програм обуке 
наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.11.2021. К1, К2 П1, П2, П3 

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања  

24 

Етика и интегритет 27.05.2022. К3, К4, К5, К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Међународни 
ERASMUS+ пројекат 

“Illumine / A community 
for exploring and sharing 
uses of evidence/based 

strategies” 

октобар 
2021. – јул 

2022. 
К2, К3, К4 П1, П2, П3 

Институт за 
психологију 
Филозофског 
факултета БУ 

48 

Обука за запослене – 
породично насиље 

07.02.2022. К3, К4 П2, П4 
Национална 

платформа за 
превенцију насиља 

16 
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које укључује децу 
„Чувам те“  

Стратегије у раду са 
ученицима који показују 

проблеме у понашању 
09.02.2022. К3, К4 П2, П4 

Национална 
платформа за 

превенцију насиља 
које укључује децу 

„Чувам те“  

16 

Учешће и рад 
на пројектима 

Пројекат 
„Школа за свако дете“ 

јул 2020. – 
јануар 2022. 

К2, К3, К4 П2, П4 
Медицинска школа 

„Надежда 
Петровић“ 

10 

Име и презиме: Расема Гојић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/

дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно 
оцењивање 

23.11.2021. К3К4 П3 

Наташа Ђороћ, 
нпедагог школе и 

Јована 
Кузмановић, 

наставник српског 
језика и 

књижевности 

1 сат 

,,Државна матура Србије” Април 2022. К3 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја Београд 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање
-

акредитован
и програми 

,,Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

08.02.2022.   

Министарство 
просвете,науке и 

технолошког 
развоја Београд 

16 бодова 

„Улога установа 
образовања и васпитања у 

08.02.2022.   
Министарство 

просвете,наукеи 
16 бодова 
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борби против трговине 
аудима“ 

технолошког 
развоја Београд 

,,Етика и интегритет“ 05.06.2022. К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 

корупције-Београд 
8 сати 

Име и презиме: Дијана Лукић Стојановић  

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
педагог школе и 

Јована Кузмановић, 
наставник српског 

језика и 
књижевности 

1сат 

„Државна матура Србије“ Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

„Са стручњацима на вези 
- Безбедно током 

пандемије“ 
14.9.2021.   

СУРС- др Ана 
Банко, 

др Драгослав 
Поповић, др Владан 

Шапоњић 

2сата/1бод 

„Реализација наставе 
оријентисане ка исходима 

учења“ 
 
 

22.11.2021. К1, К2 П3 ЗУОВ 
16 и 8(онлајн) 
сати/24 бода 

„Методичко – дидактички 
модели наставе на 

отвореном“ 
 

11.12.2021. К2,К4 П3 
АССБ- Академија 

струковних студија 
- Београд 

5 сати/1бод 
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„Са стручњацима на вези 
2 – Безбедно током 

пандемије“ 
23.12.2021.   

СУРС- др Ана 
Банко, др Оливера 
Контић, др Владан 

Шапоњић 

2 сата/1бод 

 

„Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва“ 
22.1.2022.   

АССБ- Академија 
струковних студија 
Београд- др сци мед 
Бојана Станковић,  

др сци мед Исидора 
Милановић, Ивана 
Лончар,  др Георги 

Генов, мсц 
Владимир 

Павковић, Милош 
Ћирић 

5 сати/1бод 

„Етика и интегритет“ 28.6.2022. K3, K4, K5, K6 П7 Република Србија, 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Међународна 
конференција „АГОРА – 

употреба мобилних 
апликација у 

ванучионичкој настави“ 

10.12.2021. К1, К2 П1,П3 
ОШ „Иван Горан 

Ковачић“ Београд и 
удружење СЦИО 

6 сати 

„Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби против трговине 
људима“ 

8.2.2022. К3,К4 П4 

Национална 
платформа за 

превенцију насиља 
које укључује децу 

(cuvamte.gov.rs) 

16 бодова 

„Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

8.2.2022. К3,К4 П2, П4 

Национална 
платформа за 

превенцију насиља 
које укључује децу 

(cuvamte.gov.rs) 

16 бодова 
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Учешће и рад 
на пројектима 

„Државна матура Србије“ Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

 

Стручно усавршавање наставника математике и информатике 

Име и презиме:  Хилда Пешић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Примена 
предузетничког начина 
размишљања у настави 

01.10. – 
4.11. 2021 

  
Образовно 

кретаивни центар 
Бор 

40 

Формативно 
оцењивање 

23.11.2021. К3 к4 П3 

Наташа Ђорић, 
педагог Школе 

Јована 
Кузмановић, 

наставник српског 
језика и 

књижњвности 

1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет  К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 
НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ 
 

22.11.2021. К1,К2  

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

24 
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КА ИСХОДИМА 
УЧЕЊА 

Oнлајн обука школских 
администратора за рад 

у систему за управљање 
учењем Мудл 

24.10. -
22.11.2021. 

К1 П1 ЗУОВ 32 

Име и презиме: Невена Бјелобрк 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/дан

и 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021.го
д 

К3 К4 П3 

Наташа Ђорић, 
педагог школе и 

Јована Кузмановић, 
наставник српског 

језика  књижевности 

1 сат/1 бод 

„Државна 
матура 
Србије“ 

Април 
2022.год 

К2 П3 
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

„Реализација 
наставе 

оријентисане 
ка исходима 

учења“ 

22.11.2021.го
д 

  ЗУОВ 24 бода 

"Методичко-
дидактички 

модели 
наставе на 

отвореном". 

11.12.2021.го
д 

  
Академија струковних 

студија Београд 
5 сати/1 бод 

„Могућности и 
изазови 

савременог 

22.01.2022.го
д 

  
Академија струковних 

студија Београд 
5 сати/1 бод 
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пост ковид 
друшта“ 
„Етика и 

интегритет“ 
24.06.2022. K3 K4 K5 K6 П7 

Агенција за 
спречавање корупције 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

"Обука за 
запослене - 
породично 

насиље" 

11.10.2021. г 
од 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

"Стратегије у 
раду са 

ученицима 
који показују 
проблеме у 
понашању" 

11.10.2021. 
год 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

“Заштита деце 
са сметњама у 

развоју у 
случајевима 

занемаривања 
и 

дискриминациј
е, злостављања 

и насиља“ 

07.02.2022. 
год 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

„Улога 
установа 

образовања и 
васпитања у 

борби против 
трговине 
људима“ 

07.02.2022. 
год 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

Име и презиме: Наталија Ракић 
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Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет  К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

ДРЖАВНИ СЕМИНАР 
О НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА 

22.1.2022 и 
23.1.2022 

К1 П3 
Друштво 

математичара 
Србије 

16 

Име и презиме: Иван Ракић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет  К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 

ДРЖАВНИ СЕМИНАР 
О НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА 

22.1.2022 и 
23.1.2022 

К1 П3 
Друштво 

математичара 
Србије 

16 

Име и презиме: Владимир Јеленковић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

 

ДРЖАВНИ СЕМИНАР 
О НАСТАВИ 

МАТЕМАТИКЕ И 
РАЧУНАРСТВА 

22.1.2022 и 
23.1.2022 

К1 П3 
Друштво 

математичара 
Србије 

16 
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Име и презиме: Никола Кнежевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/дан

и 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П3 

Наташа Ђорић, 
педагог школе и 

Јована Кузмановић, 
наставник српског 

језика  књижевности 

1 сат/1 бод 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

„Реализација 
наставе 

оријентисане 
ка исходима 

учења“ 

22.11.2021. К1, K2  ЗУОВ 24 бода 

Oнлајн обука 
школских 

администратор
а за рад у 

систему за 
управљање 

учењем Мудл 

24.10. -
22.11.2021. 

K1 П1 ЗУОВ 32 

Учешће у PISA 
истраживању 

Март 2022.    16 

„Етика и 
интегритет“ 

24.06.2022. K3 K4 K5 K6 П7 
Агенција за 

спречавање корупције 
8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

„Могућности и 
изазови 

савременог 
пост ковид 

друшта“ 

22.01.2022.   
Академија струковних 

студија Београд 
5 сати/1 бод 
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“Заштита деце 
са сметњама у 

развоју у 
случајевима 

занемаривања 
и 

дискриминациј
е, злостављања 

и насиља“ 

21.02.2022. 
год 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

„Улога 
установа 

образовања и 
васпитања у 

борби против 
трговине 
људима“ 

01.03.2022. 
год 

  
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког развоја 

16 бодова 

 

Стручно усавршавање наставника природних наука 

Име и презиме: Ивана Андрић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П3 
Наташа Ђорић,  

Јована 
Кузмановић 

1 

„Државна матура 
Србије“ – пилот 

пројекат 

Април 
2022. 

К2  П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 
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Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 
 

27.6.2022. 
К3  К4  К5 К 6 

 
П 7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Чувам те 
"Заштита деце са 

сметњама у развоју у 
случајевима 

занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

08.02.2022. / / 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја – 
Кампстер 

платформа за он 
лајн учење 

16 

Име и презиме: Огњен Гркинић 

Тип 
усавршавања Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 

Сати/бодови
/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П3 
Наташа Ђорић, 

Јована 
Кузмановић 

1 

„Државна матура 
Србије“ – пилот 

пројекат 

Април 
2022. 

К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 27.6.2022. К3  К4  К5 К6 П7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Реализација наставе 
оријентисане ка 
исходима учења 

Децембар 
2021. 

/ /  / 
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Име и презиме: Снежана Џивџановић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П3 
Наташа Ђорић, 

Јована 
Кузмановић, 

1 

„Државна матура 
Србије“ – пилот 

пројекат 

Април 
2022. 

К2  П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 
 

27.6.2022. 
К3  К4  К5 К 6 

 
П 7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Чувам те 
"Заштита деце са 

сметњама у развоју у 
случајевима 

занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

08.02.2022. / / 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја – 
Кампстер 

платформа за он 
лајн учење 

16 

Име и презиме: Снежана Шундерић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодов

и/дани 

Интерно 
стручно 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021. К3 К4 П3 
Наташа Ђорић, 

Јована 
1 
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усавршавање Кузмановић 

„Државна матура 
Србије“ – пилот 

пројекат 

Април 
2022. 

К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Етика и интегритет 
 

27.6.2022. 
К3  К4  К5 К 6 

 
П 7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Обука за планирање 
спровођење и праћење 

мера за спречавање 
осипања ученика. 

25-27.10 
2021 

К3  К4 
 

П3    П 4 
Центар за 
образовне 

политике.Београд 
24 

 

Стручно усавршавање настравника медицинске групе предмета 

Име и презиме:  др Мирјана Ђурђевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
Јована Кузмановић 

1 

 Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

„Савладавање меких 
вештина у релацији 
наставник-ученик-

родитељ унутар 
установа“, каталошки 

10.12.2021.-
12.1.2022. 

К4 П6 
Образовно-

креативни центар, 
Бор 

36 сати 
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програми број 146. 

Етика и интегритет 

Јун-јул 
2022. 

 
 

К3 К4 К45 К6 П7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Програм ЧУВАМ ТЕ: 
„Заштита деце са 

сметњама у развоју у 
случајевима 

занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

13.2.2022. К3 П4 

Кампстер 
платформа за 

онлајн учење уз 
подршку 

Министарства 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја Србије 

16 бодова 

Програм ЧУВАМ ТЕ: 
„Улога установа 

образовања и васпитања у 
борби против трговине 

људима““ 

14.2.2022. К3 П4 

Кампстер 
платформа за 

онлајн учење уз 
подршку 

Министарства 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја Србије 

16 бодова 

„Нови Правилник о 
сталном стручном 

усавршавању и 
напредовању у звања 

наставника, васпитача и 
стручних сарадника“ и 
„Приказ примера добре 

праксе-Ученик као 
креатор часа-Како 

мотивисати ученике да 
уче“ 

23.2.2022. К2 П5, П6 

Регионални центар 
за професионални 

развој запослених у 
образовању-Ниш 

2 сата 

Стручни скуп-
конференција „Дигитално 

образовање 2022.“ 

8.4.-
9.4.2022. 

К2 П8 

Центар за 
образовне 

технологије на 
западном Балкану 

4 бода 
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„Вредновање рада 
ученика-пут за развој и 

напредак“ 

18.4.-
15.5.2022. 

К3, К4 П5 
Образовно-

креативни центар, 
Бор 

32 сата 

"ХИВ инфекција-увод у 
ХИВ, дијагностика, 

терапија и коморбидитети 
повезани са ХИВ-ом“ 

акредитован програм за 
лиценцу лекара, онлајн 

тест 

10.1.2022.   
Удружење 
ЕУРОКМЕ 

5 бодова 

„Хронични вирусни 
хепатитиси“ акредитован 

програм за лиценцу 
лекара, онлајн тест 

16.2.2022.   
Удружење 
ЕУРОКМЕ 

5 бодова 

 „Кашаљ и синузитис-
симптоматска терапија“ 
акредитован програм за 
лиценцу лекара, онлајн 

тест 

17.2.2022.   
Удружење 
ЕУРОКМЕ 

5 бодова 

 „Симптоматска терапија 
прехлада“ акредитован 

програм за лиценцу 
лекара, онлајн тест 

19.2.2022.   
Удружење 
ЕУРОКМЕ 

5 бодова 

Учешће и рад 
на пројектима 

„Државна матура Србије“ Април 2022. К2 П3 

Министарства 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја Србије 

10 сати 

Име и презиме: Ксенија Обрадовић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум 
Компетен

ције 
Приорит

ети 
Реализатор 

Сати/бодови
/дани 
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Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић, Јована 
Кузмановић 1 

Државна матура Србије Април 2022. К2 П3 
Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 
10 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 
 

"Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва” 
Реализатори: 

22.01.2022.   

др Андреа Жерајић,проф 
немачког језика и 

књижевности,               
помоћник Председника за 

сарадњу са привредом, 
Академија струковних студија 

Београд, одсек Висока 
хотелијерска школа Београд 

1 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби 
против трговине људима" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Обука за запослене - 
Стратегије у раду са 

ученицима који показују 
проблеме у понашању" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Обука за запослене - 
породично насиље" 

12.02.2022.   
ЧУВАМ ТЕ 

Кампстер платформа за 
16 бодова 
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онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

Програм ЧУВАМ ТЕ: 
„Заштита деце са 

сметњама у развоју у 
случајевима 

занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

13.2.2022. К3 П4 

Кампстер платформа за 
онлајн учење уз подршку 

Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије 

16 бодова 

Програм ЧУВАМ ТЕ: 
„Улога установа 

образовања и васпитања у 
борби против трговине 

људима““ 

14.2.2022. К3 П4 

Кампстер платформа за 
онлајн учење уз подршку 

Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије 

16 бодова 

Етика и интегритет 25.6.2022.   

Република Србија 
Агенција за спречавање 

корупције 
Царице Милице 1 

Београд 

 

Етика и интегритет 

Јун-јул 
2022. 

 
 

К3 К4 К45 
К6 

П7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 

Име и презиме:  др Јасна Зец 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић, 

Јована Кузмановић 1 
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„Државна матура Србије“ Април 2022. К-2 П-3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

 Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Методичко – дидактички 
модели наставе на 

отвореном 
11.12.2021.   

Академија 
струковних студија 

београд 
Одобрио ЗУОВ 

5 сати – 1 бод 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

„Заштита деце с 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља“ 

08.02.2022.   

„Чувам те“-
национална 

платформа за 
превенцију насиља 
којa укључује децу. 

16 сати 

„Улога установа 
образовања и васпитања 
у борби против трговине 

људима“ 

08.02.2022.   

„Чувам те“-
национална 

платформа за 
превенцију насиља 
које укључује децу 

16 сати 

Етика и интегритет 

Јун-јул 
2022. 

 
 

К3 К4 К45 К6 П7 

Агенција за 
спречавање 
корупције 

 

8 бодова 

Име и презиме:  др Марина Обућина 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
Јована Кузмановић 

1 

 Екстерно 
стручно 

Етика и интегритет 
Јун-јул 
2022. 

К3 К4 К45 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 

8 бодова 
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усавршавање-
акредитовани 

програми 

 
 

корупције 
 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Породично насиље 22.09.2021     

Обука за планирање, 
спровођење и праћење 

мера за спречавање 
осипања ученика 

20.09.-
08.10.2021 

   24 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер 

платформа за 
онлајн учење 

БРАНКО РУЖИЋ 
МИНИСТАР 

МИЛОШ 
ЈОВАНОВИЋ 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер 

платформа за 
онлајн учење 

БРАНКО РУЖИЋ 
МИНИСТАР 

МИЛОШ 
ЈОВАНОВИЋ 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Обука за запослене - 
Стратегије у раду са 

ученицима који 
показују проблеме у 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер 

платформа за 
онлајн учење 

16 бодова 
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понашању" БРАНКО РУЖИЋ 
МИНИСТАР 

МИЛОШ 
ЈОВАНОВИЋ 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

"Обука за запослене - 
породично насиље" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер 

платформа за 
онлајн учење 

БРАНКО РУЖИЋ 
МИНИСТАР 

МИЛОШ 
ЈОВАНОВИЋ 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

Име и презиме:  др Снежана Рајачић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 

Наташа Ђорић, 
Јована Кузмановић 

1 

Име и презиме:  др Наташа Тешић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Екстерно 
стручно 

Алергије и ја 11.09.2021.   
Института за 
здравствену 

5 
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усавршавање-
остали 

програми 

заштиту мајке и 
детета Србије „др 

Вукан Чупић“ 

Значај скрининга и 
промена животних навика 

за превенцију малигних 
болести 

4-5.11.2021.   

Национални 
конгрес са 

међународним 
учешћем, у 

организацији ЛКС 

6 

Име и презиме:  др Ана Нишевић Благојевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције 
Приор
итети 

Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић, Јована 
Кузмановић 1 

„Државна матура Србије“ Април 2022. К-2 П-3 
Министарство просвете, 

науке и технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Значај скрининга и 
промена животних навика 

за превенцију малигних 
болести 

4-5.11.2021.   
Национални конгрес са 

међународним учешћем, 
у организацији ЛКС 

6 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

16 бодова 
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људима" МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

"Обука за запослене - 
Стратегије у раду са 

ученицима који 
показују проблеме у 

понашању" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

 
"Обука за запослене - 
породично насиље" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

Име и презиме:  др Сања Богићевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције 
Приор
итети 

Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић, Јована 

Кузмановић 1 
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„Државна матура Србије“ Април 2022. К-2 П-3 
Министарство просвете, 

науке и технолошког 
развоја 

10 сати 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Значај скрининга и 
промена животних навика 

за превенцију малигних 
болести 

4-5.11.2021.   
Национални конгрес са 

међународним учешћем, 
у организацији ЛКС 

6 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

 

"Обука за запослене - 
Стратегије у раду са 

ученицима који 
показују проблеме у 

понашању" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

 
"Обука за запослене - 
породично насиље" 

12.02.2022.   
ЧУВАМ ТЕ 

Кампстер платформа за 
онлајн учење 

16 бодова 
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БРАНКО РУЖИЋ 
МИНИСТАР 

МИЛОШ 
ЈОВАНОВИЋ 

ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

Име и презиме:  др Весна Тепавац 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум 
Компетенц

ије 
Приорит

ети 
Реализатор 

Сати/бодови
/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Формативно 
оцењивање 

23.12.2021. К3, К4 П3 
Наташа Ђорић, Јована 

Кузмановић 
1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

16 бодова 

Име и презиме:  др Јелена Убавић 
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Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције 
Приор
итети 

Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 
Формативно оцењивање 23.12.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић, Јована 

Кузмановић 1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

"Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 

људима" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

"Обука за запослене - 
Стратегије у раду са 

ученицима који 
показују проблеме у 

понашању" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 
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"Обука за запослене - 
породично насиље" 

12.02.2022.   

ЧУВАМ ТЕ 
Кампстер платформа за 

онлајн учење 
БРАНКО РУЖИЋ 

МИНИСТАР 
МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЋ 
ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОР 

16 бодова 

Учешће и рад 
на пројектима 

Ilumine – a community 
for exploring and sharing 
uses of evidence based 

teaching strategies 

октобар-
децембар 

  
Erasmus + Универзитет 

у Београду, 
Филозофски факултет 

24 сата 

 

Стручно усавршавање наставника здравствене неге 

Име и презиме: Ива Милошевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови

/дани 

Интерно 
стручно 

усавршавање 

Наркоманија 
 

27.12.2021. К3 П4 Саша Миленовић 3 

Наставник здравствене 
неге као фактор 

мотивације у настави 
 

30.03.2022. К1-К3 П3 Лидија Алексић 1 

Државна матура Србије Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

 

10 
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Значај анестетичара и 
инструментара у 
превенцији крвно 

преносивих болести 
 

14.04.2022. К1 П3 Марија Михајловић 1 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
акредитовани 

програми 

Домаћи задатак у 
функцији повећања 

ученичких постигнућа 
 

9.12.2021-
9.01.2022. 

К2 П1 
Образовно 

Креативни Центар 
Бор 

32 

Етика и интегритет 
25.06.-

28.06.2022 
К2, К3, К4, К5, К6 П7 

Агенција за 
спрећавање 
Корупције 

 

8 

Екстерно 
стручно 

усавршавање-
остали 

програми 

Породично насиље 18.02.2022.   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

 

16 

Стратегије у раду са 
ученицима који показује 

проблеме у понашању 
19.02.2022.   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

 

16 

Стварање сигурне и 
подстицајне средине за 
развој и учење у вртићу 

20.02.2022.   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

 

16 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

21.02.2022.   
Министарство 

просвете, науке 
16 
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случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља 

итехнолошког 
развоја и Кампстер 

платформа за 
онлајн учење 

 

Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби против трговине 
људима 

22.02.2022.   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

 

16 

Име и презиме: Милена Инђић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/

дани 

Интерно 
стручно 
усавршавање 

Формативно оцењивање 23.11.2021 К3 К4 П3 
Наташа Ђорђевић, 
Јелена Кузмановић 

1 сат 

Наркоманија 27.12,2021 К3 П4 Саша Миленовић 3 сата 

Наставник здравствене 
неге као фактор 

мотивације у настави 
30.03.2о22 К1 К3 П3 Лидија Алексић 1 сат 

Значај анестетичара и 
инструментара у 
превенцији крвно 

преносивих болести 

14.04.2022 К1 П3 Марија Михајловић 1 сат 

Државна матура Србије Април 2022 К2 П3 Министарство 
просвете, науке и 

10 сати 



 
240 

технолошког 
развоја 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

Етика и интегритет  К3К4К5К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
остали 
програми 

Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби против трговине 
људима 

10.02.2022   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 бодова 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља 

10.02.2022   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 бодова 

Име и презиме: Невена Живковић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/
дани 

Интерно 
стручно 
усавршавање 

Формативно оцењивање 23.11.2021. К3, К4 П3 Наташа Ђорић 1 сат 

Промоција здравља – 
здрави животни стилови 

17.12.2021. К1 П4 Невена Живковић 8 сати 

Наркоманија 
 

27.12.2021. К3 П4 Саша Миленовић 3 сати 
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Наставник здравствене 
неге као фактор 

мотивације у настави 
30.03.2022. К1, К3 П3 Лидија Алексић 1 сат 

Државна матура Србије Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

Значај анестетичара и 
инструментара у 
превенцији крвно 

преносивих болести 

14.04.2022. К1 П3 Марија Михајловић 1 сат 

Национални дан 
добровољних давалаца 

крви 
09.05.2022. К1 П4 

Емина Никочевић, 
Невена Живковић и 

Милица 
Михајловић 

4 сата 

Општинско такмичење из 
прве помоћи 

14.05.2022. К1 П4 
Емина Никочевић, 

Невена Живковић и 
Стојана Ивановић 

4 сата 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

Могућности и изазови 
савременог пост ковид 

друштва 
22.01.2022.   

Академија 
струковних студија 

Београд 
5 сати/1 бод 

Етика и интегритет 25.06.2022. К3, К4, К5, К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-

Чувам те - Заштита деце 
са сметњама у развоју у 

случајевима 

10.02.2022.   
Министарство 

просвете, науке и 
технолошког 

16 бодова 
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остали 
програми 

занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља 

развоја 

Чувам те – Улога 
установа образовања и 

васпитања у борби против 
трговине људима 

19.02.2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 бодова 

Учешће и рад 
на пројектима 

Illumine - A community for 
exploring and sharing uses 
of evidence-based teaching 

strategies 

Период 
октобар -
децембар, 

30.12.2021 

  

Универзитет у 
Београду, 

Филозофски 
факултет 

др Наташа Симић 

24 сата 

Име и презиме:  Тамара Крстић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/
дани 

Интерно 
стручно 
усавршавање 

„Формативно 
оцењивање“ 

23.11.2021 К3 К4 П3 
Наташа Ђорић 

Јована Кузмановић 
1 сат 

„Наркоманија“ 27.12.2021 К3 П4 Саша Миленовић 3 сата 

„Наставник здравствене 
нее као факор мотивације 

у настави“ 
30.03.2022 К1 К3 П3 Лидија Алексић 

1 сат 

„Државна матура Србије“ Април 2022 К2 П3 
Министарство 

просвете,науке и 
технолошког 

10 сати 
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развоја 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

Програм обуке 
наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка 

исходима учења 

22.11.2021   

Завод за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања. 

24 бода 

Обука за 
планирање,спровођење и 

праћење мера за 
спречавање осипања 

ученика 

25-27.10.2021 К3 К4 П3 П4 
Центар за 
образовне 

политике, Београд 

24 бода 

Етика и интегритет Јун 2022 К3 К4 К5 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 бодова 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
остали 
програми 

"Улога установа 
образовања и васпитања у 

борбипротив трговине 
људима" 

21.02.2022   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

16 сати 

у "Заштита деце са 
сметњама у развоју 

услучајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља" 

21.02.2022   

Министарство 
просвете, науке 
итехнолошког 

развоја и Кампстер 
платформа за 
онлајн учење 

16 сати 
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Име и презиме: Борка Ђурашковић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/
дани 

 
Наркоманија 

 
27.12.2021. К3 П4 Саша Миленовић 3 

Интерно 
стручно 
усавршавање 

Наставник здравствене 
неге као фактор 

мотивације у настави 
30.03.2022. К1-К3 П3 Лидија Алексић 1 

Државна матура Србије Април 2022. К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

Са стручњацима на вези – 
безбедно током пандемије 

 
14.09.2021.   

Савез учитеља 
Републике Србије 

1 

Етика и интегритет 
25.06.-

28.06.2022 
К2, К3, К4, К5, К6 П7 

Агенција за 
спрећавање 
корупције 

8 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
остали 
програми 

Безбедно коришћење 
дигиталне технологије-
превенција дигиталног 

насиља 

12.06.2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

12.06.2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 
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злостављања и насиља 

Улога установа 
образовања и васпитања у 

борби против трговине 
људима 

12.06.2022.   

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

16 

Име и презиме: Емина Никочевић 

Тип 
усавршавања 

Назив Датум Компетенције Приоритети Реализатор 
Сати/бодови/
дани 

Интерно 
стручно 
усавршавање 

Формативно 
оцењивање 

23.11.2021. К3 К4 П3 
Наташа Ђорић и 

Јована 
Кузмановић 

1 сат 

Значај хијалуронске 
киселине у 

процедурама 
подмлађивања коже 

лица 

09. 12.2021. К1 П3 Драгана Петковић 1 сат 

Наркоманија 27.12.2021. К3 П4 Саша Миленовић 3 сата 

Акција добровољног 
давања крви 

03.02.2022. К1 К3 П4 
Емина 

НикочевићНевенк
а Перић 

4 сата 

Наставник здравствене 
неге као фактор 

30.03.2022. К1 К3 П3 Лидија Алексић 1 сат 
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мотивације у настави 

Значај анестетичара и 
инструментара у 
превенцији крвно 

преносивих болести 

14.04.2022. К1 П3 
Марија 

Михајловић 
1 сат 

Државна матура Србије 
Април 
2022. 

К2 П3 

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја 

10 сати 

Национални дан 
добровољних давалаца 

крви 
09. 05.2022. К1 П4 

Емина 
НикочевићНевена 
ЖивковићМилица 

Михајловић 

4 сата 

Општинско такмичење 
из прве помоћи 

 

14.05.2022. К1 П4 

Емина 
НикочевићНевена 
ЖивковићСтојана 

Ивановић 

4 сата 

 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
акредитовани 
програми 

Програм обуке за 
запослене у 

образовању/Дигитална 
учионица/Дигитално 

компетентан наставник 
– увођење 

електронских уџбеника 
и дигиталних 

17.05.2022.   

Завод за 
унапређивање 
образовања и 

васпитања 

19,5 сати 
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образовних материјала 

Етика и интегритет 26.06.2022. К3 К4 К5 К6 П7 
Агенција за 
спречавање 
корупције 

8 сати 

Екстерно 
стручно 
усавршавање-
остали 
програми 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 

случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 

злостављања и насиља 
Чувам те 

19.02.2022.   

Министарство 
науке, науке и 
технолошког 

развоја 

16 сати 

Улога установа 
образовања и 

васпитања у борби 
против трговине 
људима Чувам те 

19.02.2022.   

Министарство 
науке, науке и 
технолошког 

развоја 

16 сати 

Учешће и рад 
на пројектима 

Illumine - A community 
forexploring and sharing 
usesof evidence-based 

teachingstrategies 

Октобар – 
децембар 

2021. 
године 

  

Универзитет у 
Београду,Филозо
фски факултет др 

Наташа Симић 

24 сата 

 



Извештај о раду школе у школској 2021/22. години 

 

248 

 
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

 
I  Опште информације о стручној школи  

 

Назив стручне школе: Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун 

Адреса стручне школе: 
Улица: 
Наде Димић 4 

Град: 
Београд 

Контакт подаци надлежне 
школске управе:  

 

Контакт подаци стручне 
школе: 

Телефон: 
011 2619 125 
(директор) 

Факс: 
011 2618 058 
(секретар) 

Мејл: 
skola@medicinskazemun.edu.rs  

Веб-сајт: 
www.medicinskazemun.edu.rs  

Име и презиме директора: Радица Стојановић 

Име и презиме руководиоца 
тима за самовредновање:  

Ирена Ванић 

 
Датум извештаја о 
самовредновању: 

31.08.2022. 
 

Период трајања циклуса 
самовредновања:  

Од: 01.09.2021. До: 31.08.2022. 

Области квалитета праћене 
и вредноване током 
школске 2019/20. године 
 
 
 

1. Школски 
програм и 
годишњи 
план рада  

2. Настава и 
учење 

3. Образовна 
постигнућа 
ученика 

4. Подршка 
ученицима 

5. Етос 6.Организација 
рада школе и 
руковођење 

7. Ресурси 

 Х   Х   
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II  Остали подаци о извештају о самовредновању   
 
Одлука о 
евалуацији: 

1.  
Школски 
програм и 
годишњи 
план рада 

2.  
Настава и 

учење 

3.  
Образовна 
постигнућа 

ученика 

4.  
Подршка 

ученицима 

5.  
Етос 

6. 
Организација 
рада школе и 
руковођење 

7.  
Ресурси 

* релевантно поље за 
изабрану област 
квалитета 

4 3* 3 4 4* 4 3 

 
 
 
 
Потписи одговорног особља:  
 
 
 

Директор: 
 

Руководилац тима за самовредновање: 
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III  Чланови тимова за текући циклус самовредновања  
 

Тим Име и презиме Позиција 

 Тим за 
самовредновање и 
вредновање рада 
школе 
 

Радица Стојановић Директорка, члан 
Јасмина Цвијовић-Вуковић Координаторка практичне наставе, члан 
Јелена Јовановић Председница стручног већа српског језика, књижевности и уметности, члан 
Даниела Павловић Председница стручног већа страних језика, члан 
Никола Кнежевић Председник стручног већа математике и информатике, члан 
Јелена Џопалић Председник стручног већа друштвених наука, члан 
Огњен Гркинић Председница стручног већа природних наука, члан 
др Марина Обућина Председница стручног већа медицинске групе предмета, члан 
Марија Јаковиљевић Председница стручног већа козметићке групе предмета, члан 
Ива Милошевић Председница стручног већа здраствене неге, члан 
Мирко Матијевић Председник стручног већа физичког васпитања, члан 
Марија Јаковљевић Председница Савета родитеља, члан 
Матeја Радуловић Председник Парламента ученика, члан 
Ирена Ванић Наставница психологије, координаторка 

 Тим за 
обезбеђивање 
квалитета рада и 
развој школе 

Јасмина Цвијовић-Вуковић Координаторка практичне наставе, координатор Тима 
Радица Стојановић Директорка, члан 
Биљана Јовановић Главоњић Помоћница директора, члан 
Т. Стевовић / С. Трикић Психолошкиња, члан 
Н. Ђорић / Б. Пераловић Педагошкиња, члан 
Ирена Ванић Наставница психологије, члан 

 Стручни актив за 
развојно планирање 
 

 

Мирјана Лазић Наставница енглеског језика, координатор Тима 
Ива Милошевић Наставница здравствене неге, члан 
Т. Стевовић / С. Трикић Психолошкиња, члан 
Ирена Ванић Наставница психологије, члан 
Н. Ђорић / Б. Пераловић Педагошкиња, члан 
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IV  Резиме закључака и одлука о евалуацији 
 

Свеобухватна процена 

 
Медицинска школа „Надежда Петровић“ – Земун је образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност јавне службе за средње 
образовање и васпитање. У Школи се стиче средње стручно образовање за рад и даље школовање, у трајању од три и четири године, у 
области здравство и социјални рад. Школа је основана 1958. године и кроз дугогодишњи рад, развој школе је усмераван ка савременим 
захтевима наставе, али и настојањима да се очувају утемељене вредности класичног начина образовања.  
Образовно-васпитну делатност Школа реализује за редовне ученике, ванредне ученике, полазнике на стручном оспособљавању, 
преквалификацији, доквалификацији, специјализацији, и другим облицима образовања, све у складу са важећим законима релевантним за 
области деловања Школе. У школској 2021/22. години школу је уписало 862 (873) ученика. Ученици су распоређени у 31 одељење, од којих 
је 28 одељења образовних профила IV степена (медицинска сестра/техничар, медицинска сестра/васпитач, козметички техничар) и 3 
одељења образовног профила III степена (здравствени неговатељ). Школа је верификована и за школовање образовних профила болничар, 
медицинска сестра/техничар за реанимацију и интензивну негу, медицинска сестра за трансфузију крви, медицинска сестра/техничар 
инструментар/ка. Од 8 образовних профила, горе наведна 4 су ученицима на располагању за редовно школовање. 
Према систематизацији радних места на организацији и реализацији школских активности у школској 2021/22. години ангажовано је 119 
запослених, међу којима је 3 представнице руководећег кадра, 4 стручна сарадника, 97 наставника, 4 административно-финансијска 
сарадника и 11 запослених на одржавању хигијене и школског простора. Стручни кадар је током ове школске године додатно подмлађен, а 
стручне замене наставника на боловању и стручном усавршавању, су добро кадриране и допринеле су одржању квалитета рада Школе.  
Већина запослених је и током ове школске године активно учествовала у раду Школског одбора, Наставничког већа, Педагошког 
колегијума, Ученичког парламента, 9 стручних већа и 12 школских тимова и стручних актива, међу којима су: Тим за заштиту деце/ученика 
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Тим за инклузивно образовање; Тим за каријерно вођење и саветовање; Тим за 
школски маректинг; Тим за праћење остваривања и вредновање годишњег плана рада; Тим за самовредновање и вредновање рада школе; 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе; Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво; Тим за професионални 
развој; Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив за развој школског програма и Тим пројекта „Школа за свако дете“, који је ове 
године закључио свој рад на реализацији овог пројекта. Сви су допринели унапређивању квалитета рада Школе, стварању сигурније и 
подстицајније средине за учење и напредовање ученика, јачању позитивних утицаја на развој ученика, индивидуализацији наставног 
процеса, ефикаснијем суочавању са непредвидивим ситуацијама у школи и окружењу, као и прилагођавању на променљиве услове за рад и 
образовање, отежане епидемијом вируса Sars Cov2 и прилагођавањем модела рада у Школи актуелној ситуацији. 
Отвореност за нова сазнања, континуирано стручно усавршавање запослених, примена стечених знања и компетенција у васпитно-
образовном процесу, праћење и процена, организација и реализација интерних облика усавршавања, размена знања, вештина и техника 
извођења наставе, само су неки од фактора који су допринели даљем унапређивању рада Школе, ученика и запослених, на личном 
професионалном плану. 
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У Школи је, услед актуелне епидемиолошке ситуације и у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, током школске 2021/22. године у настави су примењивана сва три расположива модела наставе, и то: модел непосредне 
наставе, комбиновани модел наставе и модел наставе на даљину (у ситуацијама прекомерног броја заражених ученика у одељењу).  
У периодима примене комбинованог и модела наставе на даљину, ученици су наставу пратили преко дигиталних алата који су одабрани на 
нивоу школе - Google Classroom платформе за учење на даљину и Google Meet-a. Због епидемиолошке ситуације, сарадња са наставним 
базама ни у овој школској години није била изводљива, али је индиректно одржавана сарадња са здравственим установама, козметичким 
салонима и предшколским установама на територији Београда, са надом да ће се за ученике у наредним школским годинама поново 
организовати професионална пракса ван школске зграде, будући да је то изузетно значајан део средњег стручног образовања. У складу са 
препорукама надлежног Министарства, за ученике су током ове школске године часови професионалне праксе организовани у школским 
учионицама и кабинетима, као и кроз наставу на даљину. Изузетно залагање, добра организација и професионално испољена креативност 
наставника практичних предмета резултовали су остварењем планом и програмом постављених исхода учења и у овом делу наставног 
процеса у складу са актуелним условима извођења практичне наставе. 
Ове школске године успешно је завршен школски пројекат „Школа за свако дете“, који је финансирало Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја у оквиру реализације програма „Подршка ЕУ систему управљања миграцијама у Србији“, а који је део програма 
Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим 
токовима, у оквиру ког се кроз доделу малих грантова образовним установама подстиче унапређивање капацитета образовних институција 
за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији. Општи циљ пројекта и свих њиме обухваћених активности био 
је одговорити на потребе ученика миграната и ученика из осетљивих група, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање 
услуга. Пројекат је реализован од августа 2020. до јануара 2022. године. Представнице Школе укључиле су се и у активности Института за 
психологију Филозофског факултета у Београду, реализоване у оквиру међународног ЕРАСМУС+ пројекта „Illumine - A community for 
exploring and sharing uses of evidence-based teaching strategies“, а учешће у овим активностима настаиће се и наредне школске године.  
И ове године представнице Школе узеле су учешће у Другом међународном конгресу здравствених професионалаца Србије и својим 
презентацијама обогатиле програм овог скупа. Представнице руководећег кадра узеле су учешће у осавремењивању стандарда компетенција 
квалификације здравствени неговатељ, као и у међународним конференцијама посвећеним умрежавању и унапређењу квалитета рада 
школа, на којима су добиле квалификацију „менаџер у образовању“. 
Кроз све школске активности очувана је и даље развијана мрежа сарадње са релевантним институцијама и појединцима на пружању 
подршке ученицима и решавању текућих школских питања. Иако су услови за реализацију ваннаставних садржаја и активности ученика и 
ове школске године били отежани, далеко је већи број планираних активности и реализован. Ученици и наставници Школе су учествовали у 
великом броју такмичења и остварили запажене резултате (здравствена нега, прва помоћ, математика, историја, Пословни изазов, спорт - 
кошарка, атлетика, стони тенис, одбојка), конкурсима (ликовни, литерарни), ваннаставним активностима (промоције, сајмови образовања, акције 
Црвеног крста) и хуманитарним акцијама (помоћ суграђанима, Свратишту, Звечанској, фондацији „Буди хуман“, добровољно давалаштво крви..). 
Након двогодишње паузе, ове године је приредбом поводом Дана сестринства обележен овај за нас значајан датум, а ученици су се поново 
окупили у секцијама и свима представили своје раскошне таленте. Малишанима запослених додељени су новогодишњи пакетићи, а у школи је 
гостовала и инклузивна драмска секција Удружења за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно“. 
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Рад Школе је заснован на актуелним, важећим општим прописима и интерним школским актима, која се редовно прате, израђују, 
прилагођавају и ажурирају и на тај начин омогућавају остварење циљева и стандарда образовања и васпитања, с једне, и задовољење 
потреба и интересовања ученика и запослених у школи, с друге стране. Све активности, које школа планира и реализује, усмерене су ка 
истом циљу - правилном психичком, физичком и социјалном развоју ученика, њиховом образовању и стварању климе поверења у школи 
као институцији која настоји да остане значајан фактор образовања и васпитања. У овој школској години посебно је до изражаја дошла 
сарадња и активно учешће свих чланова колектива на реализацији активности у школи и уређењу школског простора. 
Поновљен је школски инвентар и кабинети, а адекватна опрема и ресурси којима је школа опремљена за непосредну теоријску и практичну 
наставу, заједно са провереним и стално унапређиваним стратегијама подучавања и развоја знања, представљају значајне основе за успешно 
образовање генерација здравствених радника и њихово оспособљавање за даљи развој каријере и/или самосталан рад у области здравства и 
социјалне заштите. Стално унапређивање информационо-техничке опремљености школе доприноси адекватном одговору на захтеве нових 
савремених облика комуникације, наставе и учења, вредновања знања и ажурног вођења школске документације.  
Осим фактора стручне оспособљености школски колектив већ годинама карактерише висок степен сарадничких односа, међусобног 
поштовања и уважавања, што ствара пријатну радну климу. Отвореност за нова сазнања, континуирано стручно усавршавање наставника, 
примена унапређених знања и компетенција у васпитно-образовном процесу, унутрашње и спољашње праћење, организација и реализација 
све већег броја интерних и екстерних облика усавршавања, ради размене знања, вештина и техника извођења наставе, само су неки од 
фактора који су допринели да ученици и наставници све више унапређују своје знање, вештине и компетенције кроз примењене моделе 
наставе и континуирано допуњују постојећи фонд функционалних знања. Овом циљу доприноси и примена одговарајућих дидактичко-
методичких решења на часу, подстицање ученика на коришћење различитих техника учења, прилагођавање рада васпитно-образовним 
потребама ученика, стварање подстицајне атмосфере за рад, све већа укљученост ученика у процену сопственог напретка и успеха и рад на 
развоју међупредметних и дигиталних компетенција ученика и наставника. 
Са циљем ширења позитивних утицаја на даљи развој ученика, индивидуализације и модернизације наставног процеса, као и са циљем 
ефикаснијег суочавања са новим условима живота и рада, на реализацији школских активности је радило школско руководство, стручне 
службе, стручна већа и школски тимови/стручни активи, који су наставили тренд доприноса унапређивању квалитета рада Школе, стварању 
сигурније и подстицајније средине за учење и напредовање ученика.  
 
Планирање и програмирање у школи су међусобно усклађени, стручне службе функционишу у складу са најбољим интересом ученика и 
запослених, а руковођење је у функцији унапређења рада Школе и омогућава њен континуирани развој. Системи евиденције се усавршавају 
и у функцији су развоја, праћења, вредновања и самовредновања рада у школи. У школи су обезбеђени адекватни људски и материјални 
ресурси, који су у функцији квалитета рада школе. Учинак чланова особља се ефикасно прати и процењује кроз системе компарације 
остварених резултата, са циљем акционог планирања и унапређења рада.  
Унапређењу процеса наставе и учења у Школи доприносе активности додатног и допунског рада са ученицима, ангажовања ученика у 
секцијама и ваннаставним активностима одређеним Школским програмом и плановима рада и прилагођеним актуелној ситуацији. У ове 
активности се ученици укључују у завидном броју, а неретко их и сами иницирају, организују и реализују, уз логистичку подршку 
школских органа, тимова, стручне службе, наставника и Ученичког парламента. Са развојем нових модела наставе и нових компетенција, 
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неке од ових активности су редуковане и измењене, а њихово место заузеле су иновативне активности у оквиру наставног процеса, које су 
допринеле развоју комппетенција ученика за коришћење дигиталних технологија у учењу и раду. 
Ученици Школе постижу успех у складу са постојећим образовним стандардима, а стопа успешности у области постигнућа ученика је ове 
школске године нешто слабија у односу на претходну, што је очекивано у контексту трајно измењених и отежаних услова наставе и учења 
који су трајали и током школске 2021/22. године. Упркос томе, ни ове школске године није изостало велико интересовање нових кандидата 
за редовно, али и ванредно похађање медицинске школе, а нешто је увећан и број захтева за сарадњом и заједничким активностима од 
стране других школа и организација из локалне заједнице, у складу са епидемиолошком ситуацијом. Може се рећи да је и поред измењених 
услова рада, успех ученика и ове године остао на високом нивоу. 
Систем пружања подршке ученицима у Школи је добро постављен и у функцији је њиховог личног, професионалног и социјалног развоја, а 
у складу са постојећим стандардима и условима рада. Школа перманентно усмерава наставнике и стручно особље на усавршавање са циљем 
развоја компетенција за самовредновање, праћење и индивидуализацију наставе, унапређење система подршке ученицима из осетљивих 
група, развој међупредметних компетенција, као и за активности професионалног усмеравања, каријерног вођења и саветовања ученика и 
промоције Школе. Овај процес се и даље развија путем додатног подстицања и оснаживања ученика за вршњачку подршку и едукацију, као 
и интензивније укључивање наставника, ученика, родитеља и сарадника у живот и рад Школе. 
Сви учесници у школском животу у највећој мери поштују писана правила и моралне норме, којима су регулисани и међуљудски односи у 
школи. Сарадња постоји на свим нивоима, а посебан значај се придаје афирмативним иницијативама ученика, сарадника и родитеља, које се 
снажно подржавају у складу са могућностима и расположивим ресурсима школе. Мере и санкције за неприхватљиво и угрожавајуће 
понашање се доследно спроводе. Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања својим активностима доприноси да 
школа буде безбедна за све, а додатне активности овог Тима, чланова колектива и ученика су оријентисане ка едукацији ученика и 
наставника о превенцији маладаптивних облика понашања. Посебно је значајан и рад тимова за инклузивно образовање, каријерно вођење и 
саветовање и развој међупредметних компетенција и предузетништво, кроз који се ученици оснажују за успешно савладавање школских 
обавеза, успешан даљи развој каријере, образовања и укључивање у професионалне токове и окружење по завршетку Школе. 
Школски амбијент је уређен у складу са просторним и материјално-техничким могућностима Школе, али топао и употпуњен радовима 
ученика. Школа организовано спроводи активности са циљем уређења и промоције школе, за коју је задужен Тим за маркетинг, а у које су 
активно укључени и ученици и наставници школе. Да је квалитет рада и осручавања у овој школи препознат говори и велики број ученика 
који су заинтересовани за упис у на редовно и ванредно школовање, похвале бивших ученика школе из њихових радних организација – 
здравствених установа, као и пролазност ученика који су заинтересовани за даљи развој каријере и образовање на вишим школама и 
факултетима широм Србије. 
Материјално-технички ресурси школе, простор, опрема и наставна средства, су у складу са могућностима и у том смислу максимално 
функционални и коришћени од стране ученика и наставника, тако да омогућавају реализацију квалитетне наставе и реализацију других 
активности у школи. И током ове школске године реновиран је инвентар, а опрема ј емодернизована складно захтевима савременог доба и 
наставе.  
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Општи подаци о вредновању 

 
Интерно вредновање квалитета рада Медицинске школе „Надежда Петровић“, реализовано током школске 2021/22. године, обухватило је 
процену свих области вредновања, са акцентом на одабране кључне области: 
      - Настава и учење; 
      - Етос. 
 
Квалитет ових области, дефинисаних Стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, оцењен је на основу: 
-анализе школске евиденције и документације (Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину, Школског програма за период 2021-2025. 
године, Извештаја о раду школе за 2020/21. годину, Извештаја о раду директора за 2020/21. годину, Развојног плана школе за период 2019-
2024. године, препорука за унапређење квалитета рада школе датих на основу извештаја о спољашњем вредновању рада школе из 2017. 
године и извештаја о пружању стручне помоћи просветних саветника МПНТР Школска управа Београд, запажања директора, помоћника 
директора, стручних сарадника и наставника о реализацији наставе, извештаја о раду стручних већа, школских тимова и стручних актива, 
записника о раду Школског одбора, Наставничког већа, Педагошког колегијума, Савета родитеља, Извештаја о самовредновању и 
вредновању рада школе за 2020/21. годину, Акционог плана за реализацију Развојног плана школе, годишњих и оперативних планова рада 
наставника, писаних припрема за часове, писане и електронске евиденције рада и напредовања ученика, материјала за учење на електронској 
платформи Школе и друге релевантне школске документације); 
-компаративне анализе показатеља квалитета рада школе у области наставе и учења у периоду пре и за време епидемије, као и примене 
различитих модела рада. 
-резултата истраживања на тему синдрома изгарања код наставника, изведеног у оквиру специјалистичког рада колегинице Славице Лазић и 
израђеног за потребе приступног рада на мастер студијском програму Менаџмент здравствене заштите и напредне праксе Универзитета 
Сингидунум. 
 

Сумарна процена квалитета рада школе 

 
Општа оцена квалитета рада Школе је 3,57.  
Према процени чланова Тима за самовредновање и вредновање рада школе, оцене по областима квалитета су исте као и претходне школске 
године. Највишим оценама оцењене су све области и то оценом 4 - Школски програм и годишњи план рада, Подршка ученицима, Етос и 
Организација рада и руковођење, а оценом 3 – Настава и учење, Образовна постигнућа ученика и Ресурси. У свим областима су извршене 
одређене иновације, примећен напредак, али смо мишљења да у свим областима квалитета рада школе увек постоји простор за даље 
унапређивање, посебно у неизвесним и променљивим условима рада и са сталним захтевима за прилагођавањем, са каквим смо се суочили 
последњих година заједничког живота и рада у школи. 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ (2.):  
Табеларни приказ процене стања по стандардима и индикаторима за област 

Стандарди и индикатори 
ПРОЦЕНА 

+ 0 - 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.    

2.1.1.  Наставник јасно истиче циљевe часа. +   
2.1.2.  Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.                                                                                  +   
2.1.3.  Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. +   
2.1.4.  Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа.  0  
2.1.5.  Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.  0  

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.    

2.2.1.  Наставник показује ученицима како да користе различите начине/приступе за решавање задатака/проблема.  0  
2.2.2.  Наставник подучава ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим.  0  
2.2.3.  Наставник подучава ученике  како да у процесу учења повезују наставне садржаје са садржајима из свакодневног живота. +   
2.2.4.  Наставник подучава ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.  0  
2.2.5.  Наставник подучава ученике да постављају себи циљеве у учењу, у складу са узрастом и њиховим способностимa.  0  
2.2.6.  Наставник подучава ученике како да процењују свој напредак.  0  

2.3. Наставник прилагођава рад на часу потребама ученика.    
2.3.1.  Наставник прилагођава задатке способностима ученика. +   
2.3.2.  Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. +   
2.3.3.  Наставник прилагођава начин оцењивања различитим способностима ученика.  0  
2.3.4.  Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним потребама.  0  
2.3.5.  Наставник региструје и похваљује сваки образовни напредак ученика.  0  
2.3.6.  Наставник припрема задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка. +   

2.4. Ученици стичу знања на часу.    

2.4.1.  Ученици пажљиво прате рад на часу /показују заинтересованост на часу.  0  
2.4.2.  Ученици су истрајни у раду на часу.   - 
2.4.3.  Активности /радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу.  0  
2.4.4.  Ученици користе доступне изворе знања. +   
2.4.5.  Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење.  0  
2.4.6.  Ученици процењују тачност одговора/решења.   - 
2.4.7.  Ученици умеју да изложе како су дошли до решења.  0  
2.4.8.  Ученици су укључени у процену свог напретка.  0  
2.4.9.  Ученици су упознати са различитим врстама формативног и сумативног оцењивања пре завршног oцењивања.   - 
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2.4.10. Поред знања, ученици стичу и разумеју вештине, компетенције и ставове дефинисане у оквиру профила. +   

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.    

2.5.1.  Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа.  0  
2.5.2.  Наставник ефикасно користи време на часу.  0  
2.5.3.  Наставник на  конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.  0  
2.5.4.  Наставник функционално користи наставна средства.  0  
2.5.5.  Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика). +   
2.5.6.  Наставник проверава да ли је успешно управљао процесом учења/проверава да ли су постигнути циљеви часа.  0  
2.5.7.  Наставници ефективно примењују стандарде за наставу, обуке и учење, као и велики број стратегија, како би изашли у сусрет 
индивидуалним стиловима учења, способностима, култури, мотивацији ученика. 

+   

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

2.6.1.  Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању ученика.  0  
2.6.2.  Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.  0  
2.6.3.  Наставник похваљује напредак ученика.  0  
2.6.4.  Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду. +   
2.6.5.  Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.  0  

2.7. Наставник ствара пријатну атмосферу за рад на часу за све ученике.    

2.7.1.  Наставник показује поштовање према свим ученицима.  0  
2.7.2.  Наставник исказује емпатију према свим ученицима.  0  
2.7.3.  Наставник показује да прихвата личност ученика.  0  
2.7.4.  Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика.  0  
2.7.5.  Наставник користи поступке мотивисања ученика/подстицајна питања/задатке/захтеве. +   
2.7.6.  Ученици слободно постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу.  0  

2.8. Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе унутар установе.    

2.8.1.  Ученици стичу радне компетенције кроз учење на практичним облицима наставе у складу са природом образовног профила и 
имају могућност да демонстрирају и увежбавају вештине. 

+   

2.8.2.  Наставници јасно указују на везу између теоријског знања и практичних вештина.  0  
2.8.3.  Наставници идентификују циљеве учења и израђују наставне планове/планове обуке који подстичу искуствено учење и учење 
кроз рад, као и развој вештина ученика. +   

2.8.4.  Обука се спроводи у складу са специфичним захтевима радног процеса у оквиру занимања/профила.  0  
2.8.5.  Наставници подстичу појединачне ученике да идентификују лична искуства која им помажу да побољшају (сопствено) учење.  0  
2.8.6.  Наставници пружају подршку ученицима током учења и оснажују искуствено учење кроз практичан рад. +   
2.8.7.  Могућности за учење, вежбу и оцењивање током обављања праксе у реалним или симулираним радним окружењима се користе 
на најбољи могући начин. 

 0  
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Резиме закључака и одлука о евалуацији области квалитета 2. Настава и учење 

 
Узимајући у обзир да је област наставе и учења континуирано вреднована и током школске 2020/2021. године у оквиру ове области постоје 
евидентна побољшања. Интензивно стручно усавршавање наставника, планирање и праћење усавршавања, рад Тима за професионално 
усавршавање наставника активности су које су допринеле унапређењу одређених аспеката наставе и учења у Школи.  
Дидактичко-методичка решења која наставници користе на часовима су унапређена, а посебно је значајно истаћи да, због променљивих 
услова рада, наставници користе све разноврсније наставне методе, прилагођавајући их циљевима часа и актуелном моделу наставе. Такође, 
може се рећи да је настава на даљину допринела да наставници у већој мери истичу циљеве часа и да се више труде да упутства и 
објашњења буду јасна ученицима.  
Наставници уче ученике различитим техникама учења на часу, а будући да су у овој ситуацији ученици били ускраћени за практичну 
наставу у реалним радним условима, акценат је стављен на подучавање ученика да у процесу учења повезују наставне садржаје са 
садржајима из свакодневног живота. 
С обзиром на велики број обука из области индивидуализације наставних метода, техника и наставног процеса уопште, наставници рад на 
часу у све већој мери прилагођавају потребама ученика, а све већи број наставника прилагођава задатке индивидуалним способностима 
ученика и темпо рада различитим потребама ученика. У школи се редовно израђују, евалуирају и ажурирају индивидуални образовни 
планови за ученике којима је потребна додатна подршка, а индивидуализовани задаци и активности су саставни део готово сваке припреме 

2.9. Ученици имају могућност да уче кроз практичне облике наставе на радним местима у привреди ван установе.    

2.9.1.  Постоје специфичне организационе политике и процедуре за обављање праксе код послодавца које одговарају захтевима 
релевантног законодавства и политици једнаких шанси.  0  

2.9.2.  Установа/пружалац обуке у стручном образовању има организатора практичне наставе који редовно обилази ученике на пракси.   - 
2.9.3.  Места на којима ученици обављају праксу представљају саставни део програма учења, укључујући и оцењивање онога што су 
ученици приказали током рада на пракси. 

  - 

2.9.4.  Руководство установе одобрава места за обављање праксе и склапа обавезујуће писане уговоре са послодавцима и договара 
процедуре који се односе на права и дужности на местима где се обавља пракса. 

 0  

2.9.5.  Установа/пружалац обуке у стручном образовању поседује процедуре којима обезбеђује квалитет, доступност и здравље и 
безбедност на раду пре одобравања места на којима ће ученици обављати праксу. 

 0  

2.9.6.  Пре самог чина распоређивања ученика на места где ће обављати праксу установа/пружалац обуке у стручном образовању 
идентификује захтеве на основу којих врши распоређивање 

 0  

2.9.7.  Редовно се прати делотворност договора и процедура, чему свој допринос дају сви учесници.  0  
2.9.8.  Постоји довољан број процедура на основу који се може раскинути уговор са послодавцима који нуде незадовољавајуће услове 
и са којима је немогуће разрешити несугласице.  0  

2.9.9.  Информациони систем омогућава прикупљање података о стопи успешности, броју и типовима ученика на местима на којима 
обављају праксу, као и прикупљање података о задовољству послодаваца.   - 
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и плана часа наставника.  
Ученици стичу знања на часу, а дигитализација наставе и коришћење разноврсних медија и садржаја у наставном процесу подстакли су 
ученике да у већој мери користе доступне изворе знања, као што су интернет, електронске библиотеке, платформе и апликације за учење. 
Поред знања, ученици стичу и разумеју вештине и ставове, као и међупредметне компетенције дефинисане профилом. С друге стране, чини 
се да су ученици све мање истрајни у раду на часу, као и да наставници недовољно подстичу развој упорности и вештина процене тачности 
одговора и решења од стране самих ученика.  
Наставници све ефикасније управљају процесом учења на часу, а посебно је значајно да примена радионичарског приступа, дискусија, 
дебата, израде ученичких реферата и презентација, као и подстицање ученика за активно учешће у раду на часу резултују већом 
интеракцијом међу ученицима у функцији учења, ефикасним коришћењем различитих стратегија и стилова учења прилагођених 
индивидуалним способностима, као и већем ангажовању потенцијала ученика и преузимању већег дела одговорности за резултате 
наставног процеса.  
Користе се поступци вредновања који су у функцији даљег учења, а посебно се води рачуна да повратна информација ученицима о њиховом 
раду буде потпуна, увремењена и разумљива, како би ученике подстакла на даље напредовање у учењу и образовању. 
Наставници користе адекватне и разноврсне начине за мотивисање ученика за учење, развој и напредовање, а прихватањем 
индивидуалности ученика, подстицањем и уважавањем слободне интеракције у вези са предметом учења на часу, ствара се пријатнија 
атмосфера за рад на часу. 
У складу са епидемиолошком ситуацијом у претходних пар година, која се неминовно одразила и на област образовања, наставе и учења, 
значајно је унапређена могућност ученика да уче кроз практичне облике наставе у школи, јер је целокупна практична настава реализована 
управо у школи. Тако су ученици више стицали радне компетенције кроз учење у оквиру школске праксе и вежби, будући да су се 
наставници практичне наставе својски трудили да у ограниченим условима створе прилику за стицање неопходних практичних вештина. 
Ради боље организације и ефикасније наставе и учења, наставници су се више трудили да идентификују циљеве учења, израђују наставне 
планове који подстичу искуствено учење и учење кроз рад и развој вештина ученика, као и да ученицима пруже неопходну подршку у 
искуственом учењу и вежбању кроз практични рад. 
С друге стране, због немогућности извођења практичне наставе у наставним базама и реалним радним условима, напретка није било по 
питању стварања могућности да ученици уче кроз практичне облике наставе на радним местима у здравственим, козметичким и 
предшколским установама тј. ван школе. Иако су уложени значајни напори да се очува контакт и сарадња са наставним базама, није било 
простора да се ради на индикаторима који подразумевају организатора практичне наставе установе која пружа обуку ученицима, оцењивање 
на практичној настави ван школе и информациони систем који омогућава прикупљање података о стопи успешности, броју и типовима 
ученика на местима на којима обављају праксу, као и прикупљање података о задовољству послодаваца. 
С обзиром да је, према процени Тима за самовредновање и вредновање рада школе и других учесника у процесу вредновања, 
идентификовано 90,16% индикатора стандарда у области настава и учење, међу којима је 26,23% оцењено као напредно, као и да је свега 
9,84% индикатора делимично присутно или није идентификовано, одлуком о евалуацији рада у области квалитета 2. Настава и учење 
Школи је додељена оцена 3 (добар). 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ ЕТОС (5.):  
Материјал и методологија истраживања Синдром изгарања код наставника, аутора Славица Лазић  

 
Проблем истраживања: Основни проблем овог истраживања представља утврђивање заступљености и изражености синдрома изгарања 
код наставника Медицинске школе „Надежда Петровић“ у Земуну, кроз његове три димензије: емоционална исцрпљеност, 
деперсонализација и осећај смањеног личног постигнућа, нарочито карактеристичног за „помагачка“ хуманистичка занимања. Поред 
наведеног проблема испитана је и повезаност социодемографских обележја са синдромом изгарања. 
 
Циљеви истраживања: Испитати да ли је присутан и у којој мери синдром изгарања код наставника, праћен кроз заступљеност и 
израженост његове три основне димензије: емоционалне исцрпљености, деперсонализације и осећаја смањеног личног постигнућа и утицај 
пандемије корона вирусом на појачан интензитет стреса. Изведени циљ - испитати утицај социодемографских, индивидуалних, животних и 
радних варијабли у настанку синдрома изгарања код наставника. 
 
Варијабле истраживања: Зависна варијабла - Синдром изгарања на послу се у литератури дефинише као синдром емоционалне 
исцрпљености, деперсонализације и осећаја смањеног личног постигнућа, нарочито заступљеног код професионалаца који су у свом раду 
усмерени на директан контакт са људима. Оно што је тада био радни ентузијазам, посвећеност, ефикасност, претвара се у исцрпљеност, 
неефикасност, цинизам. Независна варијабла – пол, године старости, брачни статус, радни стаж у школи, група предмета који се предаје у 
школи. 
 
Хипотезе истраживања: Основна хипотеза - Очекивано је присуство синдрома изгарања код наставника у Медицинској школи „Надежда 
Петровић“. Изведена хипотеза - Очекивано је постојање разлике у заступљености и изражености синдрома изгарања зависно од разлика у 
полу, годинама старости, брачном статусу, радном стажу у струци, групи предмета које наставници предају у школи. 
 
Инструменти истраживања: У упитнику посебно састављеном за потребе овог истраживања, поред социодемографских карактеристика 
(пол, старост, брачно стање) уврштене су и варијабле о карактеристикама радног окружења (дужина радног стажа, рад у средњој школи, 
задовољство опремом и средствима за рад, подршка од стране породице и пријатеља). Упитник се састоји од 12 питања.  
Коришћена је српска верзија стандардизованог упитника Маслач (енгл. Маслацх Бурноут Инвенторy – Хуман Сервице Сурвеy, МБИ – 
ХСС). Овај упитник је један од најчешће коришћених инструмената за самопроцену синдрома сагоревања на послу. Састоји се из 22 тврдње 
које се квантификују на скали од 0 „никад“ до 6 „свакодневно“. Тврдње су класификоване у 7 категорија: 0 – никад, 1 – једном годишње, 2 – 
једном месечно, 3 – неколико пута месечно, 4 – једном недељно, 5 – неколико пута недељно, 6 – сваког дана. 
Упитником се процењују 3 аспекта сагоревања на послу кроз: 
1. Скалу емоционалне исцрпљености – 9 тврдњи (ЕЕ скала) 
2. Скалу деперсонализације – 5 тврдњи (ДП скала) 
3. Скалу личне остварености / постигнућа – 8 тврдњи (ПА скала) 
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Укупан скор је могућ у распону 0 – 132. 
Скала емоционалне исцрпљености (ЕЕ) садржи 9 тврдњи (збир бодова ≤ 18 указује на низак ниво, 19 – 26 на средњи ниво и ≥ 27 на висок 
ниво емоционалне исцрпљености). 
Скала деперсонализације (ДП) се односи на негативну, бешћутну или претерано равнодушну реакцију на различите аспекте посла која 
укључује губитак бриге, физичко и емоционално дистанцирање од клијената, пацијената, штићеника. Ова субскала садржи 5 тврдњи (збир 
бодова ≤ 5 представља низак ниво, 6 – 9 средњи ниво и ≥ 10 висок ниво деперсонализације). 
Осећај недостатка личног постигнућа (ПА) субскала – односи се на осећај неспособности и недостатка личног постигнућа и продуктивности 
на послу. Ова субскала садржи 8 тврдњи (збир бодова ≥ 40 представља низак ниво, 34 – 39 средњи ниво и ≤ 33 висок ниво осећаја 
недостатка личног постигнућа). 
 
Популација и узорак: Истраживање је спроведено као неекспериментална студија по типу студије пресека на пригодном узорку 
наставника Медицинске школе „Надежда Петровић“, током јуна месеца 2022. године.  
У истраживању је учествовало 78 наставника, оба пола, класификованих у три категорије на основу предмета које предају у школи. Пре 
почетка истраживања добијена је сагласност директора школе. 
Испитаницима је саопштено да је испитивање анонимног карактера и да попуњавањем упитника дају сагласност за учешће у овом 
истраживању. 
 
Методе статистичке анализе: Добијени резултати су у складу са постављеним циљевима и анализирани су коришћењем метода 
дескриптивне и инференцијалне статистике. При статистичкој обради коришћен је пакет програма СПСС 22.0.  
Од дескриптивне статистике коришћене су: мере централне тенденције (аритметичка средина и медијана), мере варијабилитета (стандардна 
девијација) за континуиране варијабле и апсолутне фреквенце и проценти за категоријске варијабле. 
На основу већ доступних релевантних показатеља, очекивано је да ће резултати истраживања бити у складу са постављеним хипотезама. 
 

Резултати и дискусија резултата истраживања Синдром изгарања код наставника 

 
ПРИКАЗ УЗОРКА 
 
-Упитник је попунило укупно 78 наставника Медицинске школе „Надежда Петровић“ у Земуну, током јуна месеца 2022. године.  
-У погледу структуре узорка по полу, преовлађују испитанице (85%), док је 15% испитаника мушког пола. Двоје испитаника се није 
изјаснило на ово питање. 
-Посматрано по годинама старости, може се закључити да је узорак прилично уједначен, јер има испитаника из свих старосних категорија. 
Петина испитаника је у категорији до 35 година, а петина у групи најстаријих – преко 55 година. Сваки трећи испитаник има од 36 до 45 
година, док 28% њих има између 45 и 55 година. Просечна старост испитаника износи 46 година, најмлађи има 23, а најстарији 64 године. 
-У односу на брачни статус, преовлађују испитаници који су у браку (64%), док 27% испитаника није удато/ожењено. Око 6% испитаника је 
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разведено, а око 3% су удовци/удовице. 
-У погледу година радног стажа узорак чине испитаници различитог радног искуства у школи. Највише је оних (35%) у категорији од 16 до 
25 година стажа у школи, док је сваки четврти запослен у школи од 5 до 15 година. Око петина испитаника ради у школи до 5 година, 
односно, преко 25 година. Просечан радни стаж у школи за узорак испитаника износи 17 година. 
-Трећина испитаника предаје општеобразовне предмете, петина стручне предмете (теорију), а 30% њих стручне предмете (вежбе). Најмање 
испитаника предаје и теорију и вежбе  - око 15% њих. 
 
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Испитаници су пред собом имали седам питања о стресу и синдрому изгарања на радном месту, као и стандардизовани упитник Маслач 
(енгл. Maslach Burnout Inventory – Human Service Survey, MBI – HSS). Следи приказ њихових одговора на ова питања. 
Пошто су испитаници на нека питања могли да изаберу више од једног понуђеног одговора, треба имати у виду да је процентуални збир 
њихових одговора већи од 100%. 
 
Питања о стресу и синдрому изгарања на радном месту: 
 
-Када се нађу у стресној ситуацији на послу испитаници већински испољавају љутњу (33%), анксиозност (26%) и бес (10%), док петина њих 
наводи да у таквим ситуацијама не реагује. Занемарљив је број испитаника који плачу или се свађају, док 9% њих наводи неки други 
одговор, који није међу понуђенима. Међу тим одговорима (укупно осам испитаника је изабрало категорију друго) су да реагују са смехом, 
да осећају немоћ, нервозу и узнемиреност, док неки испитаници наводе да реагују одлучно и емотивно стабилно. 
-Као најчешће стресне ситуације са којима се суочавају, испитаници истичу потешкоће са ученицима, што наводи 65% њих, и потешкоће са 
родитељима, што изјављује сваки четврти испитаник. Око 10% испитаника сматра да су му најчешћи извор стреса потешкоће у сарадњи са 
колегама, а 4% са руководством школе. Четворо испитаника је изабрало одговор друго, а навели су: превелик обим посла и кратке рокове, 
превише администрације и потешкоће са градским превозом.  
-У случају стресне ситуације на радном месту испитаници се најчешће прво обрате колегама (31%), стручној служби – педагог, психолог 
(26%), док 23% њих наводи да сами решавају проблем. Око 18% испитаника стресну ситуацију прво подели са особама ван школе 
(породицом или пријатељима), а 14% њих се прво обрати руководству школе. 
-Половина испитаника сматра да је појава корона инфекције у великој мери утицала на интензитет њиховог стреса на радном месту, трећина 
да је утицала у малој мери, док 17% њих тврди да није имала утицаја. Један испитаник није одговорио на ово питање. 
-По мишљењу испитаника, на интензитет стреса при спровођењу наставе на даљину су највећи утицај имале неадекватна техничка 
опремљеност ученика за рад (37% испитаника) и нередовно присуство ученика на онлине настави (36% испитаника). Поред тога, око 23% 
испитаника сматра да је повећању стреса допринела и недовољна обученост ученика и наставника за спровођење наставе на даљину, а 9% 
наводи неадекватну техничку опремљеност наставника за рад. Седморо испитаника је навело одговор друга, углавном су истакли 
немотивисаност ученика, док је један испитаник навео да му је највећи извор стреса била болест члана породице. Један испитаник није 
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одговорио на ово питање. 
-Скоро половина испитаника (46%) је приметила умор као последицу синдрома изгарања, а 28% њих је детектовало губитак мотивације за 
рад. Да осећа пад концентрације наводи 18% испитаника, а око 10% њих има несаницу, убрзан рад срца или безвољност, што приписује 
изгарању на радном месту. Најмање испитаника је навело одговоре повишен крвни притисак (8%) и депресивно расположење (5%). На ово 
питање троје испитаника није одговорило. 
-Као најбољу меру у циљу превенције синдрома изгарања испитаници виде пре свега одмор (56%), физичку активност (42%), док сваки 
четврти наводи да су то здраве навике у исхрани.  
-Већина испитаника наводи да им се никад или врло ретко дешава да имају осећај да се према ученицима односе мање лично, да су постали 
мање емпатични, да их не интересују дешавања колега, да их колеге криве за проблеме или да осећају да су на измаку снаге. Уједно, више 
од половине испитаника није сагласно са тврдњом да је постигло доста циљева који се тичу њиховог посла. 
-Са друге стране, већина испитаника тврди да на свакодневном или недељном нивоу разуме понашање својих колега, решава проблеме 
других, позитивно утиче на друге људе и креира позитивну атмосферу на послу, опуштени су и мотивисани. 
-Око 30-40% испитаника сматра да се на недељном нивоу или свакодневно осећа исцрпљено, истрошено, фрустрирано и уморно на послу, 
сматра да им је изузетно стресно то што раде са људима, сматрају да превише раде и брину да због посла не постану емотивно тешке особе. 
 
Стандардизовани упитник Маслач: 
 
Маслач упитник је инструмент који мери синдром изгарања и састоји се од 22 тврдње. Упитник обухвата три скале (Емоционалну 
исцрпљеност, Деперсонализацију и Лично постигнуће). Скала Емоционална исцрпљеност садржи девет тврдњи (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 и 20). 
Скор од 0 до 18 се категоризује као низак, од 19 до 26 као средњи, а 27 и више као висок.  
Скала Деперсонализација садржи пет тврдњи (5, 10, 11, 15 и 22). Скор од 0 до 5 се категоризује као низак, од 6 до 9 као средњи, а 10 и више 
као висок.  
Скала Лично постигнуће садржи осам тврдњи (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 и 21). Скор од 0 до 33 се категоризује као низак, од 34 до 39 као средњи, 
а 40 и више као висок.  
На питања из три скале испитаници одговарају бирањем једног од седам понуђених одговора (никад, неколико пута годишње, једном 
месечно или мање, неколико пута месечно, једном недељно, неколико пута недељно, свакодневно). 
 
-У погледу резултата на скали Емоционална исцрпљеност, може се закључити да трећина испитаника има висок скор на овој скали, а сваки 
четврти има средњи ризик, док око 40% њих има низак ризик за настанак синдрома изгарања. 
 
-Када је реч о скали Деперсонализација, петина испитаника има висок ризик, 23% средњи, док већина (58%) има низак ризик на овој скали. 
 
-Низак ризик на скали Лично постигнуће присутан је код 45% испитаника, средњи код 42%, а висок код 13% њих. 
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Испитивање повезаности између социодемографских варијабли и синдрома изгарања: 
  
Како би се утврдила повезаност на скалама Емоционална исцрпљеност, Деперсонализација и Лично постигнуће са социодемографским 
варијаблама (пол, године старости, брачни статус, радни стаж и група предмета), спроведен је χ² тест.  
Пошто је у узорку прилично неуједначен број испитаника по различитим категоријама социодемографских варијабли, како би били 
испуњени услови за спровођење χ² теста, неке категорије испитаника су сажете. Када је реч о полу, ту није било могуће сажимање 
категорија, тако да нису били испуњени услови за спровођење поменутог теста, па је стога спроведена кростабулација (укрштање одговора 
испитаника). 
 
-Резултати указују да је сличан удео оба пола који имају низак ризик од емоционалне исцрпљености (40-45%). Висок ризик је присутнији 
код жена (37%) у односу на мушкарце (18%), док је код мушкараца присутнији средњи ризик (36%) у односу на жене (23%). Приликом 
тумачења резултата треба имати у виду велике разлике у броју испитаника (11 мушкараца и 65 жена). 
-На скали Деперсонализације је сличан удео испитаника са ниским ризиком (око 55%), а међу мушкарцима је присутнији висок ризик 
(27%), док је већи проценат испитаница са средњим ризиком (24%). Приликом тумачења резултата треба имати у виду велике разлике у 
броју испитаника (11 мушкараца и 65 жена). 
-На скали Лично постигнуће код већине мушкараца (73%) је присутан низак ризик. Са друге стране, код скоро половине жена је присутан 
средњи ризик, а код 40% њих низак. Сличан је удео испитаника оба пола са високим ризиком на овој субскали. Приликом тумачења 
резултата треба имати у виду велике разлике у броју испитаника (11 мушкараца и 65 жена). 
 
Да ли постоји повезаност између година старости и синдрома изгарања? 
Резултати показују да постоји статистички значајна повезаност између година старости испитаника и скора на скали Емоционална 
исцрпљеност, као и да је међу испитаницима млађим од 45 година мање оних са високим ризиком, а више оних са ниским ризиком него што 
би се очекивало; док је међу испитаницима старијим од 45 година више оних са високим ризиком, а мање оних са ниским ризиком.  
На основу резултата уочава се да не постоји статистички значајна повезаност између година старости испитаника и скора на скали 
Деперсонализација. Ипак, може се увидети да је међу млађом популацијом испитаника већина оних са ниским ризиком, док је у старијој 
популацији испитаника већи удео оних који имају средњи и висок ризик. 
На основу резултата може се констатовати да не постоји статистички значајна повезаност између година старости испитаника и скора на 
скали Лично постигнуће. Ипак, може се увидети да је међу млађим испитаницима нешто више оних са средњим, него са ниским ризиком, 
док је међу старијим испитаницима мало већи удео оних који имају низак у односу на средњи ризик. 
 
Да ли постоји повезаност између брачног статуса и синдрома изгарања? 
Резултати показују да не постоји статистички значајна повезаност између брачног статуса испитаника и скора на скали Емоционална 
исцрпљеност. Увидом у резултате, може се закључити да нема неке велике разлике између две посматране групе испитаника у погледу 
емоционалне исцрпљености – око 40% њих има низак, око 35% висок, док је најмањи удео испитаника са средњим ризиком. 
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На основу резултата уочава се да не постоји статистички значајна повезаност између брачног статуса испитаника и скора на скали 
Деперсонализација. Ипак, може се увидети да је међу испитаницима који су у браку нешто већу удео оних са ниским рзиком у односу на 
испитанике који нису у браку. 
Такође, не постоји статистички значајна повезаност између брачног статуса испитаника и скора на скали Лично постигнуће. Ипак, може се 
увидети да је међу испитаницима који су у браку већи удео оних са ниским ризиком, него што је то случај са испитаницима који нису у 
браку. 
 
Да ли постоји повезаност између радног стажа и синдрома изгарања? 
Постоји статистички значајна повезаност између радног стажа испитаника и скора на скали Емоционална исцрпљеност. Добијени налази 
указују на то да је међу испитаницима са мање од 15 година стажа мање оних са високим ризиком, док је међу испитаницима са преко 15 
година стажа више оних са високим ризиком.  
Не постоји статистички значајна повезаност између радног стажа испитаника и скора на скали Деперсонализација. Ипак, може се увидети 
да је међу искуснијим испитаницима нешто већи удео оних који имају висок ризик. 
Не постоји статистички значајна повезаност између радног стажа испитаника и скора на скали Лично постигнуће. Увидом у резултате, може 
се закључити да нема велике разлике између две посматране групе испитаника у погледу личног постигнућа – око 45% њих има низак, око 
40% средњи, док је најмањи удео испитаника са високим ризиком. 
 
Да ли постоји повезаност између групе предмета и синдрома изгарања? 
Не постоји статистички значајна повезаност између групе предмета коју испитаници предају и скора на скали Емоционална исцрпљеност. 
Може се закључити да је у групи испитаника који предају стручне предмете нешто већи удео оних са високим ризиком у односу на њихове 
колеге који предају општеобразовне предмете. 
Увидом у резултате уочава се да не постоји статистички значајна повезаност између групе предмета коју испитаници предајуи скора на 
скали Деперсонализација. Може се закључити да је у групи испитаника који предају стручне предмете нешто већи удео оних са високим 
ризиком у односи на њихове колеге који предају општеобразовне предмете. 
Не постоји статистички значајна повезаност између групе предмета коју испитаници предају и скора на скали Лично постигнуће. Може се 
закључити да је у групи испитаника који предају општеобразовне предмете нешто већи удео оних са ниским ризиком. 
 
ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 
 
Синдром изгарања на раду је предмет истраживања како у свету тако и код нас. Већина научних студија које су спроведене у нашој земљи 
бавиле су се овим проблемом у производним, маркетиншким или специфичним медицинским гранама, док је истраживање присуства и 
изражености синдрома изгарања у другим популацијама рађено у мањој мери. 
Сврха ове студије је сагледавање синдрома изгарања код наставника кроз његове три базичне димензије: емоционална исцртљеност, 
деперсонализација и лично постигнуће. 
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Резултати ове студије указују да су димензије емоционалне исцрпљености израженије код испитаника женског пола, као и у оквиру високих 
нивоа изгарања на скали деперсонализације. Добијени резултати су у складу са резултатима других студија које такође указују да је 
емоционална исцрпљеност много чешћа код жена и може се довести у везу са дубљим инвестирањем у проблем који може настати у раду са 
ученицима, колегама и унутар самог радног процеса. Бауер и сарадници (2006), указују на чешћу појаву синдрома изгарања код жена, а као 
главни разлог наводе дупло оптерећење, на послу и код куће. 
Што се тиче димензије деперсонализације неки аутори наводе да су мушкарци много подложнији вишим нивоима изгарања на овој скали у 
односу на жене. Ова студија није показала да су мушкарци подложнији синдрому изгарања на овој скали. Деперсонализација је део 
културног обрасца у којем се од мушкарца очекује снага, независност, успешна постигнућа. Ове разлике могу бити и стереотипи везани за 
одређена занимања, на пример жене су чешће наставнице или медицинске сестре, а мушкарци полицајци, војници и ватрогасци. Ово 
истраживање је показало да у односу на пол већи проценат (85%) чине жене, док мањи (15%) чине мушкараци.  
Један број студија указује да се особе женског пола теже адаптирају на услове стреса и реагују емоционаном исцрпљеношћу, због тога је 
овај синдром чешћи код жена. 
Разлика међу половима у синдрому изгарања знатно више је изражена у америчкој популацији у односу на европску. Овакви резултати 
настају услед утицаја различитих културолошких или социо-политичких разлика у друштву. (Морено, 2014). 
Друга група аутора сматра да заступљеност конзервативне улоге жене у друштву чини женски пол вулнарабилнијом популацијом за развој 
синдрома изгарања код наставника (2015).   
У популацији наставника у Немачкој емоционално су исцрпљенији старији наставници (старији од 50 година), (2016), док су у Кини и 
Грчкој исцрпљенији млађи наставници (млађи од 30 и 40 година) (2013). 
Насупрот томе у неким студијама се истиче да су најугроженији наставници између 30 и 40 година, јер се у том периоду остварују и у 
пословној и у породичној улози (2015). 
Наше истраживање показује да наставници старији од 45 година имају изражен виши ниво емоционалне исцрпљености, као и на скали 
деперсонализације и личних постигнућа. 
Истраживања која су рађена са циљем испитивања повезаности синдрома изгарања и брачног статуса и то са трећом димензијом синдрома 
изгарања (смањено лично постигнуће), код ожењених наставника значајно је већи осећај личне остварености, односно наставници који су у 
вези или браку имају мању стопу синдрома изгарања (2006). 
Постоје индикације да брачни статус као предиктор има улогу у зависности од пола. Закључено је да брачни статус код жена има значајну 
улогу у развоју синдрома изгарања, док код мушкараца нема (2006). 
Резултати овог истраживања показују да висок ниво синдрома изгарања на све три скале,   имају наставници који су у браку у односу на 
остале (32%).  
Када су године радног стажа у питању, просечна дужина радног стажа испитаних наставника  износи 17 година. Резултати овог 
истраживања показују да највиши ниво емоционалне исцрпљености и деперсонализације  имају наставници са више од 15 година радног 
стажа (25%). 
Резултати истраживања који се односе на предмете који наставници предају указују да виши ниво за настанак синдрома изгарања на све три 
скале имају наставници који предају стручне предмете, у односу на оне који предају општеобразовне предмете (21%). 
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Истраживање је показало да највећи проценат наставника у стресним ситуацијама реагује љутњом (33%), нешто мање анксиозношћу, док 
20% њих не реагује на стресне ситуације. 
Најчешће стресне ситуације код наставника изазивају ученици (65%), родитељи (25%), док свега 10% стресних ситуација изазивају колеге. 
Оно што је истраживање показало када говоримо о томе коме се наставници најчешће обраћају када имају стресну ситуацију на послу, 
највећи број њих се изјаснио да су то колеге (30%). 
Појава Ковид-19 инфекције је отежала рад како наставника, тако и ученика преласком на онлајн наставу. Највише проблема наставници су 
имали са недовољном опремљеношћу ученика за наставу (37%). Ученици су се жалили да немају опрему, немају интернет, немају струју...  
Када се томе дода нередовно присуство ученика на настави (35%), то за последицу има лошији успех ученика у учењу и владању, што су 
резултати успеха ученика на крају школске године и потврдили. 
Пошто је истраживање урађено на крају школске године очекивано је да је највећи проценат наставника као симптом синдрома изгарања 
навео умор (46%). Када би истраживање било урађено на почетку школске године тај проценат би сигурно био мањи после распуста и 
одмора. Зато је највећи проценат наставника навео одмор (56%) и физичку активност (42%) као најбољи начин за превазилажење стреса и 
синдрома изгарања. 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
На основу спроведеног истраживања, на крају школске године, наставници Медицинске школе “Надежда Петровић” у Земуну показују 
значајне нивое синдрома изгарања у току рада са ученицима. 
Како се од наставника очекује ефикасан рад, демократичност, толеранција по питањима специфичности култура, пола, индивидуалних 
карактеристика ученика, коришћење нових технологија, овладавање новим знањима и начинима оцењивања и вредновања ученика, 
наставник је у великој мери изложен стресу, па самим тим се повећава могућност за настанак синдрома изгарања. 
Наставници у инклузивним разредима не поседују иницијална знања и вештине за рад са децом са развојним сметњама или су она 
спорадична, те код наставника постоји додатни ризик за доживљај стреса и изгарања. 
Пандемија Ковид-19 инфекције донела је отежавајући рад ученика и наставника. Већина ученика је нередовно пратила наставу, док је 
нешто мање од трећине то радило повремено. Ово ће сигурно имати последице на теоријска и практична знања и вештине ученика, будућих 
професионалаца у наредном периоду. 
Презентовани резултати указују на потребу увођења редовног скрининг програма у склопу превентивних прегледа наставника, пре почетка 
школске године. Резултати указују и на потребу истраживања синдрома изгарања на послу и у току школске године са циљем раног 
детектовања особа са повишеним ризиком за развој овог синдрома. Резултати истраживања указују да су у настанку синдрома изгарања 
најзначајнији ситуациони фактори, задовољство радним карактеристикама и професионални стрес. 
Имајући у виду да синдром изгарања неповољно утиче на здравље наставника, самим тим и на квалитет пружених услуга ученицима, 
родитељима и запосленима, важно га је на време открити и превенирати неком од личних или организационих мера: одмор, здраве навике у 
исхрани, физичка активност, обогаћивање социјалног живота дружењем и интензивирање породичних односа. 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

 
Школска 2021/22. година је била изазовна за све учеснике у школском животу. У свим школским структурама евидентне су последице 
периода епидемије вируса Ковид 19 и борбе да се одржи оптималан ниво функционисања и квалитет рада. Стални захтеви за 
прилагођавањем, неизвесност и променљивост услова рада су с једне стране донели ограничења у погледу појединих аспеката образовно-
васпитног рада, док су с друге стране подстакли и неке позитивне промене, развој одређених вештина и стратегија за превазилажење 
изазова и слабости, те додатно јачање већ постојећих снага свих учесника у школском животу. 
На основу резултата самовредновања и вредновања рада школе током школске 2021/22. године може се закључити да су у школи 
испоштовани сви законски и школским документима постављени оквири деловања, те да је остварен висок ниво сарадничких односа на 
реализацији наставно-образовног процеса, организацији школских активности, успостављања рада у отежаним условима и по новим 
моделима наставе, а самим тим и на унапређивању квалитета рада школе. Кроз борбу са епидемијом вируса COVID 19 и током рада по 
непосредном, комбинованом и моделу наставе на даљину, сви учесници у наставно-образовном процесу показали су изузетну одговорност, 
ентузијазам и спремност да се прилагоде новим условима рада и одговоре на захтеве које је ова ситуација захтевала. Ипак, разумљиво је и 
неопходно у свакој ситуацији и области квалитета рада препознати прилику за унапређење, посебно када се ради о аспектима рада који су 
препознати као слабости током ове школске године. 
 
У складу са тим, препоруке Тима за даље унапређивање квалитета рада школе су: 
-наставити рад на развоју дигиталних капацитета школе, дигиталних и међупредметних компетенција ученика и запослених; 
-у највећој могућој мери користити бенефите које су новоразвијени модели наставе донели – виши ниво дигиталне писмености, коришћење 
дигиталних алата (платформе за учење, гугл учионице, електронских видова писане и видео комуникације); 
-наставити рад на развоју компетенција наставника за индивидуализацију наставе, пружање неопходне подршке ученицима, развој 
вршњачке подршке; 
-наставити рад на развоју компетенција наставника за сарадњу у планирању и реализацији наставног процеса, организацији тимских и 
огледних часова, те за коришћење дигиталних ресурса у непосредној настави; 
-подстицати наставнике на интензивно коришћење формативних облика вредновања знања и залагања ученика у свим сегментима 
наставног процеса, као и на темељније вођење електронске евиденције о активностима, залагању и напредовању ученика. 
-наставити рад на развоју компетенција ученика за коришћење различитих техника учења, процену и вредновање сопственог напретка, али 
и на развоју мотивације ученика, упорности и истрајности у учењу и напредовању; 
-наставити рад на развоју стратегија за превенцију стреса и синдрома изгарања и код наставника и код ученика, али и стратегија за 
превазилажење последица живота  образовања током трајања епидемије. 
-наставити рад на стручном усавршавању наставника и препознавању значаја целоживотног учења; 
-наставити рад на унапређењу услова рада и ресурса школе са циљем стварања подстицајније средине, обнављању сарадње са наставним 
базама и проналажењу алтернативних модела реализације практичне наставе ван школе и развоју мреже сарадника у локалној заједници.  
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Директор школе:     Председник Школског одбора: 
 
________________    ___________________________ 
Радица Стојановић       Марија Изгаревић Вељковић 
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