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УВОДНИ ДЕО 

 

 

У школској 2014./2015.години у Економско-угоститељској школи „Слободан 

Минић“ настава се одвијала у 23 одељења, у којима је заступљено шест 

образовних профила у два подручја рада.  

Економија право и администрација: Пословни администратор, Финансијски 

администратор и Економски техничар. 

Трговина, туризам и угоститељство: Туристички техничар, Кулинарски 

техничар и Конобар. 

На почетку школске године уписано је .... ученика, али се у току школске године 

jедан  број ученика исписао тако да је тако да је на крају  школске године било 

укупно ученика. 

 

 У први разред уписано је шест одељења и то по једно одељење образовног 

профила: Туристички техничар (1/1), Финансијски администратор (1/2), 

Пословни  администратор (1/3), Економски техничар (1/4), Кулинарски техничар 

(1/5) и Конобар (1/6). 

 

У други разред уписано је шест одељења и то по једно одељење образовног 

профила: Туристички техничар (2/1), Финансијски администратор (2/2), 

Пословни администратор (2/3), Економски техничар (2/4), Кулинарски техничар 

(2/5) и Конобар (2/6). 

 

У  трећи  разред уписано је шест одељења и то по једно одељење образовног 

профила: Туристички техничар (3/1),Финансијски администратор (3/2), Пословни  

администратор (3/3), Економски техничар (3/4), Кулинарски техничар (3/5) и 

Конобар (3/6). 

 

У четврти  разред уписано је пет   одељења и то по једно одељење образовног 

профила: Туристички техничар (4/1), Финансијски администратор (4/2), 

Пословни администратор   (4/3), Економски техничар (4/4), Кулинарски техничар 

(4/5) 

 

За ученика генерације у школској 2014-2015. години изабрана су два ученика 

Никола Величковић ученик одељења 4/3, и Јована Славковић ученица одељења 

4-4. 

 Никола Величковић  ученик одељења IV3, која је уједно и носилац Вукове 

дипломе и учесник републичког такмичења из статистике, на којем је освојио . 

место. 
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 Носиоци Вукове дипломе су Предраг Арсенијевић IV2, Мара Раковић IV2, Никола 

Величковић IV3, Бојана Петровић IV3 ,   Мирјана Милановић, Јована Славковић 

IV4. 

 Ђаци генерације и  носиоци Вукове дипломе су награђени књигама од стране 

директорке школе Зорице Ћираковић. Ученици  генерације награђени су 

пригодним поклоном од стране СО Аранђеловац и Школске управе у 

Крагујевацу. Никола Величковић је са својим родитељима присуствовао 

свечаном пријему у Белом двору, који традиционално сваке године, приређује 

Престолонаследник ЊКВ Александар Карађорђевић, за ученике генерације 

средњих школа Србије. 

Активности предвиђене Годишњим планом рада реализоване су у потпуности. 

Настава се завршила у другом полугодишту за ученике четвртог разреда и 

завршног разреда треће године . маја за ученике првог, другог и трећег разреда   

јуна 2015. Након завршетка наставе ученици прве и друге године смера конобар 

обавили су професионалну праксу по угоститељским објектима. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2014-2015. 

 

Редни 

број 
Име и презиме ученика 

Ниво 

такмичења 

Освојено 

место 

Име и презиме 

професора 

1. Никола Величковић Статистика . место Томислав Ралић 

2. Одбојка  /мушкарци 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

3. Одбојка  /девојке 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

4. Кошарка/мушкарци 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

5. Кошарка/девојке 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

6. Стрељаштво/мушкарци 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

7. Стрељаштво/девојке 
Општинско 

такмичење 
1. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

8. Рукомет/мушкарци 
Општинско 

такмичење 
3. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 
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9. Рукомет/девојке 
Општинско 

такмичење 
2. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

10. Мали фудбал/мушкарци 
Општинско 

такмичење 
1. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

11. Стрељаштво/девојке 
Републичко 

такмичење 
1. место 

Саша 

Вучићевић/Предраг 

Рајковић 

12. Књижевна олимпијада 
Општинско 

такмичење 
1.место Милица Јовановић 

13. Књижевна олимпијада 
Регионално 

такмичење 
5.место Милица Јовановић 

14. Историја  
Општинско 

такмичење 
2 и 3 место Соња Павловић 

15. Историја  
Регионално 

такмичење 

Пласман на 

државно 

такмичење 

Соња Павловић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

 

У школској 2014/2015. години директор школе је: 

 

Планирала и организовала остваривањепрограма образовањаи васпитања 

 

 

 

У школској 2014/2015. години програм образовања и васпитања је остварен, 

тако да су сви планирани садржаји реализовани. Обезбеђен је наставни кадар, 

материјално-технички услови и простор који је на време припремљен за рад. 

Распоред часова је урађен и истакнут, тако да су наставници могли на време да се 

припреме за реализацију наставе. Са предузећима и угоститељском објектима у 

којима су ученици, уз надзор наставника, обављали вежбе и практичну наставу 

успостављена је сарадња и потписани уговори. У школи су реализоване и 

ваннаставне активности и вршњачка едукација.Ученици су кроз додатну наставу 

припремани за такмичења, што је дало значајне резултате:  

1. Републичко такмичење из статистике: 8.место, ученик: Никола Величков 

2. Такмичење у рецитивању, општинско: треће место, ученица Ивовић 

Милица; професор, Слађана Дума. 

3. Одбојка: општинско такмичење; женска екипа - друго место; мушка екипа 

- друго место; 

4. Кошарка: општинско такмичење – женска екипа друго место; мушка 

друго; 

5. Фудбал: мушка екипа – општинско такмичење прво место;  

6. Рукомет: општинско такмичење – мушка екипа треће место, женска друго; 

регионално – мушка екипа прво место; међуокружно – друго место. 

7. Стрељаштво: општинско такмичење – женска екипа освојила је прво 

место, мушка 2. Место. На републичком такмичењу женска екипа била је 

прва екипно, а ученица Тијана Усановић прва појединачно. Све спортске 

секције водили су професори Саша Вучићевић и Предраг Рајковић. 

8. Историја: општинско такмичење – Кристина Живановић, друго место; 

Сара Јовановић, друго место; Кристина Живановић, друго место и пласман 

на републичко такмичење, професор – Соња Павловић. 

9. Књижевна олимпијада: Јелена Коларевић, општинско такмичење, прво 

место, регионално 5. Професор, Милица Јовановић. 

 

 

 

Пратила и вршила надзор у вези са остваривањем Годишњег план рада 

школе, Развојног плана и Школског програма 

 

 

Редовно пратила извршење Годишњег плана рада и Развојног плана школе, 

Школског програма, 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 и Наставничког већа 
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којим је председавао директор школе. 

 

Пратила одвијање наставе по усвојеном плану и распореду часова 

 

Вршила увид у дневнике образовно-васпитног рада, посећивала часове и 

пратила редовно одвијање наставе; правила замене за оправдано одсутне наставнике, 

како ученици не би губили часове и били без надзора наставника. 

 

 

 

 

Сазивала и руководила седницима Наставничких и одељењскихвећа 

 

 

Укупно је одржано 11 седница Наставничког већа 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 (укупно 23), а у појединим одељењима је било више јер је 

постојала потреба. 

 

 

 

Учествовала у раду Школског одбора и Савета родитеља 

 

 

Редовно подносила извештаје о свом раду Школском одбору, присуствовала 

састанцима Савета родитеља и редовно обавештавала родитеље о животу и раду 

школе. Укупно је одржано 9 састанака Школског одбора и 5 састанака Савета 

родитеља на којима су разматрана питања из њихове надлежности. 

 

 

Планирала и пратила стручно усавршавање наставника 

 

 

Током године директор је пратила стручно усавршавање наставника, 

упућивала на семинаре и давала реч наставницима који су похађали семинаре да 

поднесу извештаје са семинара на Наставничком већу. Већина семинара је 

акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања,Центра за 

професионално образовање запослених у образовању. 
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Вршила увид у школску документацију 

 

Током године редовно је 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. 

 

Усмеравала и усклађивала рад стручних органа  

 

 

У току школске 2014/2015. године директор школе је председавала 

Педагошким колегијумом (одржано  састанка) и усмеравала рад стручних већа, како 

би сва већа добила смернице за рад, у циљу усклађивања њиховог рада са законском 

регулативом и потребама наставе. 

 

 

Обављала педагошко-инструктивни рад 

 

 

Директор школе је током године обављала разговоре, посећивала часове и 

упућивала у рад наставнике, са посебним освртом на приправнике. Ради подизања 

квалитета наставе и увида у рад посетила је часове редовне, додатне и допунске 

наставе из: Српског,Математике,Пословно-административне обуке,Услуживања и 

Куварства,трибине Црвеног крста,Физичке културе,литерарне и драмске 

секције,Осноова економије и Пословне економије, као и манифестације. Гостовала 

на локалним телевизијама више пута и тако промовисала рад школе и успехе 

ученика и професора.  

 

 

 

 

 

 

Сарађивала са просветним институцијама и локалном заједницом 

 

 

Редовно присуствовала састанцима које је организовало Министарство 

просвете и науке, Школска управа града Крагујевца и Заједница економских, 

правних, трговинских, и туристчко-угоститељскох школа Србије, следила њихова 

упутства за рад. Сарадња је била усмерена на Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, а у циљу праћења одељења и наставних планова и програма, као и са 

просветним инспекторима и саветницима који су посећивали школу, као и са другим 

стручним школама у Србији и основним и средњим школама у локалној заједници. 

Као председник актива директора средњих школа пратила актуелност у области 

наставе и наставног процеса у свим средњима школама, редовно организовала 

састанке и сарађивала са СО Аранђеловац. 
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Сарађивала са родитељима и ученицима 

 

 

У циљу побоњшања успеха, проналажења нових идеја за функционалан рад 

школе, превазилажења мањих проблема и неспоразума, директорка је обављала 

разговоре са ученицима и њиховим родитељима. Директорка школе је присуствовала 

и часовима одељењских заједница и родитељским састанцима, као и заједничким 

родитељским састанцима који су организовани поводом екскурзија ученика. Такође 

је сарађивала  

 

и са представницима Ученичког парламента (уређење школског простора, акција , 

дестинације екскурзија, прослава завршетка школске године и прослава матурске 

вечери,  и учврстила сарадњу Ђачког партламента и Школског одбора.). 

 

Организовала поправне, разредне, допунске испите, матурски изавршни испит 

 

 

Током године распореди полагања испита су на време истакнути, тј. ученици 

су у законском року упознати са временом, местом и начином полагања испита. Све 

комисије су стручно биле заступљене и комплетне, тако да су испити током године 

протекли регуларно. Такође сам организовала испите по жалби ученика на оцену из 

предмета хемија. 

 

 

Организовала прославу матурске вечери 

 

 

Директор школе је координирала рад одељенских старешина у организацији и 

прослави матурске вечери, која је одржана 17.06.2015. у хотелу ,,Извор“. Прослави је 

присуствовала већина матураната и протекла је свечано и лепо на обострано 

задовољство и матураната и наставника. 

 

 

 

 

Руководила уписом ученика у први разред школске 2015/2016.године 

 

 

Директор школе је формирала и координирала рад уписних комисија за упис 

ученика у први разред школске 2015/2016. године. У првом уписном року уписани су 

сви ученици првог разреда. Упис је извршен 7. и 8. јула 2015. године. Упис ученика 

у други, трећи и четврти разред је обављен 29.08.2015. У први 

разред уписано је 6 одељења: финансијски администратор,економски техничар, 

туристички техничар, кулинарски техничар, посластичар и конобар. Максималан и 
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минималан број бодова по смеровима: финансијски администратор 92,25– 72,55; 

кулинарски техничар 85,75–59,45; туристички техничар 86,51 – 56,85; економски 

техничар85,94 – 42,33; конобар 60,64–46,41; посластичар 74,85 – 40,81
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Водила кадровску политику, материјално-техничко и финансијско 

пословање школе 

 

 

Током школске године директорka школе је водила рачуна о стручној 

заступљености наставника, како би се настава одвијала квалитетно и редовно. 

Свакодневно је имала увид у материјално-техничко и финансијско пословање 

школе, тако да су сва средства на време била обезбеђена. 

 

Благовремено организовала, давала инструкције и надгледала израду ЦЕНУС-а, 

ради обезбеђивања материјалних средстава.Дозначена финансијска средства  

Републике у школској 2013/2014. Години изосила су72.465260.00 РСД за зараде 

запосленима. Општина је дозначила 11.115.921,oo РСД за следеће намене: 

- гас 5.875.687,00 РСД,  

- струја 1.744.382,00 РСД 

- куповина 10 рачунара и монитора за потребе наставе(средства издвојило 

Министарство просвете у износу од 350 000 РСД) 

- превоз запослених 

- провизије 

- телефоне 

- дневнице, превоз и смештај на службеном путу 

- услуге образованја и усавршаванја запослених 

- репрезентације 

- текуће одржаванје зграда и опреме 

- набавка канцеларијског материјала 

- стручна литература 

- средства за хигијену 

- остали потрошни материјал 

 

 

 

Руководила тимом за самовредновање школе 

 

 

У циљу подизања квалитета рада школе директор је организовала рад Тимова 

за самовредновање у области ресурси, етос и настава и учење, прибавлјала извештаје 

тимова, давала упутства и смернице и пратила упутства добијена од Министарства 

просвете и науке у циљу што бољег самовредновања школе.  

 

 

 

Остале активности 

 

 

- Активно учествовала у раду Заједнице еконоских, правних, туристичко-

угостителјских и трговинских школа Србије. 
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- У својству председника Актива директора средњих школа на нивоу општине 

Аранђеловац услаглашавала рад школа са локалном самоуправом и Школском 

управом у Крагујевцу.
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Учествовала у изради и реализацији програма стручног усавршаванја за запослене. 

-      Организовала трибине и радионице Црвеног крста. 

-Организовала ученичку размену са Школама из Клина (РУСИЈА). 

-      Организовала обележавање Дана школе и Светосавске Академије 

 

-Руководила израдом Извештаја о раду школе за школску 2014/2015. годину, као 

иизрадом Годишњегпланарада школе за  2015/2016. годину; 

као и израдом Школског програма. 

- Формирала 40-часовнураднунедељузашколску 2014/2015. Годину. 

 

- Благовремено обавештавала запослене, стручне органе и орган управљања о 

свимпитањимаодинтереса за рад школе. 

 

- Члан ,, Удружења књижевника Србије“, председник Актива директора средњих 

школа, члан Форума директора економских школа на републичком нивоу.
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Медијска кампања школе 

 

Руководила и планирала извештавање о догађајима и активностима у школи на 

локалним медијима. У току 2014/2015. године гостовала и дала интервју за три 

локалне телевизије и то:  за РТВ ,,Шумадију“ 18 пута, 3 гостовања и 15 интервјуа; 

Телевизија ,,Сунце“ 30 пута, 4 гостовања и 26 

интервјуа; ТВ ,, Флеш“, 2 интервјуа. 

 

 

Стручна усавршава 

 

- Семинар : 

- JАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ, НАРОЧИТО У 

ОБЛАСТИ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ И УПРАВЉАЊА ОДЕЉЕЊЕМ 

 

- Семинар: 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО МЕТОД ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

КОД МЛАДИХ 

-Радионица: 

Верификација установа 

 

- Организација рада у условима реформисања јавног сектора“,  

 

- Објавила збирку песама ,, Душевник времена“,  и органозовала њену промоцију у 

Удружењу књижевника Србије. 

 

- Награђена повељом Српске духовне академије. 

 

- Организовала и стручно усавршавање за запослене, што се види на основу њихових 

сертификата и извештаја. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 
 
 

- Планирање, програмирање и организација васпитно образовног рада: 
 
Израда предлога следећих делова Годишњег плана рада школе: циљеви васпитања и 
образовања, задаци школе у наредној школској години, програм рада одељењских 
старешина, план рада родитељских састанака, план рада Савета родитеља, план рада 
Наставничког већа, план рада одељењских већа. Израда свог годишњег и оперативног 
плана рада, као и континуирано  вођење дневног евидентирања рада.   
Израда извештаја о раду на месечном, тромесечном и годишњем нивоу.   
Организациони послови везани за почетак школске године, рад на упису ученика прве 
године, рад на списковима ученика свих одељења, стални рад на корекцији одељења  
формирање и класификација документације ученика по одељењима, израда 
социометријске карте за све ученике.   
Сарадња у изради оперативних и глобалних планова рада наставника, класификација и 

праћење благовремене израде, израде извештаја о предатим плановима наставника. 

Редовно се обављају прегледи документације, записника, прикупљају и ажурирају подаци 

о стручном усавршавању запослених о чему се извештава на седницама већа. 
   
 

- Реализација образовног и васпитног рада и сарадња са наставницима: 
 
Рад у тиму за праћење активности везаних за самовредновањe. Израда инструмента за 
праћење посећених часова у складу са захтевима самовредновања, што је урађено у 
сарадњи са Тимом за наставу и учење.    
Израда распореда писмених и контролних задатака. Информисање ученика и родитеља о 
планираним терминима по предметима и разредима и праћење примене током године.   
 Учествовала у организацији семинара  и стручног скупа Инклузивно образовање  за 
наставнике школе који су се одржали у нашој школи. 
Израда инструмента за праћење проблема у савлађивању наставе појединих ученика и 
предузимање одговарајућих мера у циљу њиховог превазилажења. Информисање 
наставника, одељењских старешина и родитеља о предложеним мерама, што је урађено 
писаним и усменим путем, затим на седницама стручних органа и на седницама Савета 
родитеља. 
Учествовање у изради плана и програма у свим тимовима на нивоу школе.   
Израда Упитника-извештаја- инструмента за континуирано праћење успеха ученика на 
крају сваког класификационог периода.   
Израда анализа постигнутог успеха у учењу и понашању ученика, после сваког 
класификационог периода, са предлозима мера за даље унапређивање рада.   
Сарадња са наставницима у изради припрема за часове. Израда писаног упутства са 
објашњењем свих дидактичких елемената. Упућивање наставника на стручна документа и 
новију литературу везану за наставу и учење, што се одвијало електронском 
комуникацијом.   
Сарадња са приправницима и новодошлим наставницима у циљу увођења у рад кроз 
свакодневне разговоре, сугерисање и слање литературе, сазивање радних састанака 
везаних за припремање и извођење часова, разговоре о примени иновација као и о 
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насталим проблемима после практичне примене у настави.   
Сарадња кроз консултације или посету часова и то: новодошлих наставника или 
наставника са мањим радним искуством, високо мотивисаних   
наставника, који су посебно заинтересовани за своје стручно усавршавање, који су 
позивали педагога у посету .  
Непосредна посета часовима, од стране педагога  и директора  Школе, одвијала се по 
плану педагога (36 наставника),  по позиву одељења (4 наставника), примедбама ученика 
(2 наставника).  
Посећивани су часови допунске наставе (2 наставника), часови поправних и завршних 

испита у јунском и августовском испитном року (4 наставника). 

На основу успостављене сарадње континуирано су уочавани предности као и пропусти о 

чему су обавештавани наставници непосредно, Наставничко веће као и директор Школе. 

То је вршено писаним или усменим путем и то кроз непосредан разговор и достављање 

литературе.  
 
Организација и присуство огледним и угледним часовима , који су били у мањој мери 
због штрајка наставника.   
Одвијана је сарадња и помоћ одељењским старешинама у реализацији васпитног рада у 
одељењу и то кроз израду радионица за ученике и ваннаставне активности.. Припремане 
су радионице на око 6 различитих тема, са комплетним дидактичким материјалима и 
упутствима за примену.   
Прегледани су дневници са циљем увида у планиране и реализоване писмене вежбе, увид 
у број оцена и начин извођења закључних оцена.  

 

 

- Рад у стручним органима и тимовима  
 
Израда анализа успеха ученика, приказаних на крају сваког класификационог периода, са 
предлогом мера за даље унапређивање рада.   
Излагање основних смерница рада у наредној години, изнето на Наставничком већу на 
почетку школске године.    
Присуство и активно учешће на свим седницама Одељенских већа на крају сваког 
класификационог периода. Присуство и активно учешће на свим седницама Наставничког 
већа. Учешће у раду Педагошког колегијума. Рад у тиму за праћење активности везаних за 
самовредновањe. Рад у тиму за превенцију насиља. Вођење секције Црвеног крста, 
активнио учешће у Саветовалишту за младе-Дома здравља, активно учешће у 
радионицама удружења «Итерактив « и «Интеркултуре» Присуство и активно учешће на 
састанцима актива стручних сарадника на нивоу општине Аранђеловац. 
 

 

- Рад са ученицима  
 
Израда инструмента и снимање социо-економског статуса ученика првог разреда у циљу 
њиховог даљег праћења. Упознавање одељењских старешина као чланова одељенских 
већа по уоченој потреби или проблему.   
Током године вршен је групни и индивидуални рад са ученицима и након анализе давана 
су писана упутства и препоруке за превазилажење уочених пропуста и проблема у раду 
ученика. Упутства су била намењена ученицима и њиховим родитељима. Анализиране су 
повратне информације и предузимане даље мере са ученицима.   
Успостављање контакта са свим одељењима првог разреда. 
У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и  
њиховој адаптацији. Са сваким одељењем, посебно, у оквиру трајања једног школског 

часа, обављен је информативни и саветодавни разговор на почетку школске године.  

Такође, координирала присуство ученика првог и другог разреда у реализацији 
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активности  који се односе на рад ученичког парламента.  Присуствовала часовима 

редовне наставе и разним ваннастваним активностима ученика.У сарадњи са одељењским 

старешинама првог  разреда радило се на утврђивању социјалног статуса ових ученика. 

Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са 

ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из 

редовног у ванредног ученика. Континуирано се радило са 8 ученика у појачаном 

васпитном раду  за ученике који су вршили повреду правила понашања у школи, са 

већином ученика који су неоправдано изостајали  са наставе и својим понашањем 

угрожавали друге у остваривању својих права. 

Учествовала у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка израда индивидуалног образовног рада. Остварена интезивна сарадња са 

ученицима којима је потребна  додатна подршка. 

Матурантима је посвећена посебна пажњу у оквиру организације и реализације матурског  

и завршног испита. Са матурантима  организовала и реализовала професионалну 

орјентацију Присуствовала родитељским састанцима у одељењима по потреби. 
Остварена је интензивна сарадња са ученицима који су поновили разред. Вршено је 
континуирано праћење њиховог рада и напредовања.  
  
Успостављена је сарадња са Регионалним центром за таленте из Крагујевца. Извршена је 
анкета о интересовању ученика за додатно ангажовање у наведеној  институцији.  
Рад у тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања ученика. У оквиру тима 
обављани су индивидуални и групни разговори са ученицима који су угрозили права 
других, о чему је вођена евиденција. Посебно у одељењима,1-1, 1-6 и 2-5 .  
За ученике првог и другог разреда организовања су предавања о превенцији вршњачког 
насиља у оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања.  
Током године вршена је непосредна сарадња са одељењима у време одсутних наставника.   
На тим часовима урађене су следеће теме: Трговина људима, Наркоманија.   
Алкохолизам, Секте и опасности од њих, Правила лепог понашања, Култура исхране и 
здравог начина живота, Врсте интелигенције, Каријера, Комуникација...   
Израда и допуна Кодекса понашања за ученике. Штампање дистрибуција разредним 
старешинама и праћење ефеката његове примене.   
 Разна испитивања везана за проблеме или тешкоће које су се појавиле у раду по 
различитим основама. У циљу решавања тих проблема урађено је следеће: анкета о 
коришћењу цигарета, проблем недисциплине у одељењу.   
Сарадња са Центрима за социјални рад Аранђеловац и Младеновац поводом породичних 
проблема појединих ученика 1-6, 2-5, 2-6  
Професионално информисање ученика о даљем школовању на факултетима и школама  
Виша  Технолошка школа Аранђеловац, Сингидунум, Инфостуд, Економски факултет у 
Крагујевцу, Економски факултет у Београду, Виша пословна школа из Ваљева , 
Мегатренд...   
Рад у тиму за појачан васпитни рад са ученицима. Обављани су индивидуални разговори 
са ученицима на иницијативу предметних наставника, када је проблем углавном био 
изостајање са наставе уз смањење оцене из владања као и недисциплина у одељењу. 
После свих тих разговора успостављана је сарадња са предметним наставницима и надаље 
је праћено понашање ученика.   
 Велики број индивидуалних  разговора  је обављан и по интересовању самих ученика, 
везаних за породичне, социјалне и личне проблеме.   
Професионално саветовање је било везано за дилеме и питања ученика четврте године и 
за професионално усмеравање после ове школе.   
Разговор је обављан и по позиву педагога у случајевима уоченог неуспеха, најчешће после 
класификационих  
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- Рад са родитељима  
 
После извршених анализа и уочених пропуста у раду наставника и великог броја слабих 
оцена на претходним класификацијама, а на захтев ученика и њихових родитеља урађено 
је испитивање у појединим одељењима прве године   да би се сагледали узроци слабих 
оцена. О добијеним резултатима упознати су предметни наставници и директор школе.  
Информисање родитеља о значају редовног долажења на састанке Савета родитеља.   
Активно учешће на састанцима Савета родитеља, током првог полугодишта којима је 
поред статистичких података указивано на узроке и последице неуспеха са предлозима 
мера за даље унапређивање рада.   
Урађена је анкета о узроцима неуспеха  и изостанака ученика прве године, што је 
родитељима омогућило да укажу на пропусте и предности у досадашњем раду. 
Рад са родитељима односно старатељима у циљу прикупљања потребних података о деци 
.   
Одржавани су саветодавни индивидуални и групни састанци са родитељима чија деца 
имају проблема у учењу или понашању. Одржан је велики број индивидуалних разговора 
са родитељима чији ученици раде по посебном плану и програму(ИОП). 
 
 

- Сарадња с институцијама: 

 

Центром за социјални рад, Аранђеловац,  Центром  за социјални рад, Младеновац,  
Црвеним крстом Арађеловац, Домом Здравља( поливалентна клиника ) Аранђеловац, 
Саветовалиштем за младе, Канцеларијом за младе, Канцеларијом за родну равноправност , 
Школска управа Крагујевац, Група Мост (мрежа подршке инклузивном образовању) 
Фондацијом Б92 (Самокажем), Стручним сарaдницима других средњих школа, Народним 
музејом, Туристичком организацијом, МУП-ом Аранђеловац и школским полицајцем,  
удружењима (Интерактив, Видо, Деца у срцу, Интеркултура), Национална служба за 
запошљавање, Општином Аранђеловац, Спортским центром, Туристичком Организацијом 
Аранђеловац. 
 

 

- Стручно усавршавање: 

 
Своје стручно усавршавање реализовано  је путем стручне литературе, часописа  
''Педагогија'' и ''Настава и васпитње'', посетом сајтова Педагошког друштва и Института за 
педагошка истраживања и сл. Учествовала је у раду актива сручних сарадника средњих  
школа и размени искустава са колегама. 
Похађала семинаре: Пројектна настава као метод превенције ризичних облика 

понашања младих и адолесцената. Учествовала у спровођењу завршног матурског  

испита у основној школи Милош Обреновић и Илија Гарашанин као 

супервизор(математика и српски језик и књижевност ). 

Присуствовала  предавању: Школа без дроге, Превенција болести зависности међу 

младима, присуствовала и учествовала у раду на консултивном састанку Мониторинг и 

евалуација инклузивног образовања у Крагујевцу организовала и присуствовала  стручном 

састанаку Праћење и вредновање инклузивног образовања (састанак водиле Душанка ) 

Укључена у рад Вршњачке Мреже подршке инклузивном образовању, Организовала и 

спроводила трибине, радионице и предавања о Хиву, Алкохолизму, Трговини 

људима(представа одржана у 4 основне школе за ученике 7 и 8 разреда ), Светски дан 

контрацепције, Правилна исхрана, Говор мржње, ТБЦ, Рак дојке,  Инклузија учествовала 

у вођењу радионица Саветовалишта за младе, удружења Интерактив и Канцеларије за 

младе, учествовала у спровођењу целокупног плана Црвеног Крста Аранђеловац. 
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- Вођење документације о раду 
 
Писала  месечне извештаје; водила Дневник рада, водила досије о раду са ученицима 
писала извештаје, анализе, водила евиденцију о сарадњи са ученицима, родитељима и 
наставницима.  
Поред свега наведеног, организациони послови и послови припреме представљали  

су велики део послова педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске 

манифестације, такмичења, организовање Виртуалног сајма, такмичења, матурског и 

завршног испита и сл.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 

 

План и програм рада библиотеке је реализован. Школска библиотека остварила је 

циљ у савлађивању образовно-васпитних процеса, библиотечко-информационе и 

културно- јавне делатности. Библиотекари су омогућали ученицима да овладају 

вештинама налажења и коришћења књижног фонда. Код ученика (акценат стављамо на 

прву годину) су развије и неговане навике читања. Библиотекари су остварили сарадњу са 

директором школе, наставницима и стручним сарадником. 

Библиотекари су остварили библиотечко-информациону делатност и то : 

 Планирање и набавку библиотечке грађе, обрада и инвентарисање библиотечке 

грађе, 

 Давање на коришћење библиотечке грађе ученицима (редовним и ванредним)  и 

наставницима, пружање информација релевантних за наставу и коришћење књижног 

фонда. 

 

Ученицима је детаљно представљен рад библиотеке. Разредне старешине уз помоћ 

библиотекара у свим одељењима прве године представили рад библиотеке. Ученици су 

учлањени у библиотеку и подељена им је прва лектира. Остали ученици су се, током 

септембра месеца учланили у школску библиотеку. 

Библиотекари су упознавали кориснике са врстама библиотечке грађе и оспособљавала их 

за самостално коришћење књижевног фонда: енциклопедије, стручне литературе из 

области економије и угоститељства. Библиотекар Милосав Миловановић је извештавао 

усменим путем на седницама Наставничког већа о коришћењу књига од стране ученика и 

наставника школе. 

На седницама Наставничког већа редовно су библиотекари школе информисали о сарадњи 

са стручним већима, као и набавци стручне литературе, потребне лектире и савремене 

белатристике. Све купљене и поклоњене књиге од стране разних факултета су уписане у 

књигу инветара. 

У месецу јуну организована је акција враћања књига које су на коришћењу. Библиотекари 

су у месецу јуну сређивали и ажурирали књижевни фонд. У договору са стручним већима 

планирана је и набавка књига за следећу. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Током школске 2014-2015. године одржано је 9 сасатанака Педагошког колегијума. 

Педагошки колегијум сазива и води директорка школе Зорица Ћираковић. Састанцима су 

присуствовали директорка школе, педагог школе, секретар школе, представници свих 

стручних већа (српског језика и друштвених наука, математике и информатике, економске 

групе предмета, физичког васпитања и угоститељске групе) као и тим за Инклузивно 

образовање и васпитање и Тим за заштиту ученика од насиља злостављења и 

занемаривања 

Након првог и другог класификационог периода чланови Педагошког колегијума 

предавали су извештај о реализацији активности предвиђених планом и програмом. 

Сагледавали су да ли су све активности , које су предвиђене Годишњим планом рада за 

школску 2014.2015. годину  реализоване и могућност њиховог реализовања у наредном 

периоду, у току школске године. Предлагале су се разне мере, од унапређивања 

образовно-васпитног рада, стручног усавршавања наставника, заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. У школској 2014-15. години, велики акценат је стављен на 

Инклузивно образовање ученика, као и на заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. Већи број  наставног особља је прошао обуку за Инклузивно образовања па  

па је исту пренео и на остале наставнике који предају ученицима по посебном плану и 

програму. Руководиоци стручних већа су појединачно, присутне обавестили о раду 

стручних већа.У протеклом периоду сва стручна већа су одржала састанке на којима су 

главне теме биле: допунска настава, додатна настава, секције. Педагог школе је 

руководиоце већа подсетила о чему све ваља водити рачуна при реализацији допунске 

наставе. Педагог је поред значаја допунске наставе, присутне подсетила и на обавезност 

припремне наставе за полагање матурских, завршних и поправних испита.  

Због тешкоћа које постоје при употреби материјално техничких ресурса и у циљу 

реализације самовредновања постигнут је договор да се утврди опремљеност школе и да 

се направи план набавке и план употребе ресурса.  

Такође је постигнут договор да се у оквиру стручних већа разматрају области и дају 

предлози за нови Школски развојни план  који би требало припремити за нову школску 

годину. 

Директор је руководиоце стручних већа упознао са средствима којима школа располаже за 

стручно усавршавање и дала је предлог да до краја 2015. године. организује два семинара 

у школи. 

Педагог школе је присутне информисала да петогодишњи циклуси важе за запослене који 

су се у тренутку почетка циклуса затекли у радном односу, док колеге које су засновале 

радни однос у току циклуса сами воде рачуна о својим петогодишњим циклусима.  

Члановима педагошког колегијума на састанку који је одржан у јуну Директорка  школе је 

присутне подсетила на обавезу израде Извештаја о реализацији Годишњег плана рада који 

се до 15. септембра доставља Школској управи и дала детаљна упутства поводом израде 

истог: табеларни приказ реализованих активности по месецима,  извештај о реализацији 

допунске, додатне наставе , припремниг рада, секција –на нивоу стручних већа и на 

неопходност благовременог ажурирања школске евиденције и документације.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Према програму о раду стручних органа Школе за школску 2014/15. годину планирано је 

да се одржи укупно 11 седница Наставничког већа, а одржане  су  три седнице више.  

Након сваког класификационог периода  разматрани су извештаји о успеху ученика, 

вршена је анализа и давани су предлози за побољшање квалитета образовно-васпитног 

рада, а самим тим и за побољшљње  успеха ученика. Анализирале  су се васпитно- 

дисциплинске мере после сваког класификационог периода и онда када је за то било 

потребе. На истим седницама праћена је реализација програма образовања и васпитања, 

као и рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. Овим 

седницама  су претходиле  седнице Одељенских већа. 

На седници одржаној у августу разматран је Извештај о раду школе за школску 2013/14, 

Годишњи план рада школе, Школски програм рада као и Развојни план школе за период 

од 2013-2016. 

Током месеца октобра тим просветних саветника Школске управе у Крагујевцу спровео је 

спољашње вредновање Школе, тако да су седнице одржане у том периоду биле посвећене 

овој активности, а након тога у месецу новембру Наставничко веће је упознато са 

извештајем о спољађњем вредновању установе. 

На седницама Наставничког већа одржаним у месецу новембру разматран је план дочека 

гостију из Русије и дато је мишљење Наставничког већа на избор кандидата за избор 

директора школе за мандатни период од 2014-2018. године. 

На седницама Наставничког већа чланови Наставничког већа разматрали су извештаје са 

реализованих излета и  посете разних сајмова. 

Наставничко веће је доносило следеће одлуке: о  упису ученика на доквалификацију и 

преквалификацију, ослобађање од наставе физичког васпитања, подношени су и извештаји 

о полагању испита ванредних ученика и ученика на преквалификацији и 

доквалификацији, усвојен је план и програм стручног усавршавања, анализирани су 

извештаји тимова  на нивоу школе (тим за самовредновање: области настава и учење, етос 

и ресурси, тим за заштиту ученика о насиља, злостављања и занемаривања ученика, тима 

за ИОП, Ђачки парламент..) Доносиле су се одлуке о извођењу и припремама наставе за 

ученике који су упућени на разредни испит од стране одељенског већа. Од стране тима  за 

Иоп на једној од седници Наставничког већа  одржана је презентација о Инклузивном 

образовању. Дате су смернице за  припрему и извођење матурског и завршног испита, као 

и за припрему обележавања Дана школе и прославе школске славе Светог Саве, као и за 

организовање ваннаставних активности. Разматран је план уписа за наредну школску 

годину. После сваке седнице одељенских већа разматрана је анализа успеха ученика. 

На крају другог полугодишта Наставничко веће је донело одлуку о похвали и награди 

ученика који су постигли значајне резултате у току школске године , као и за учествовање 

у ваннаставним активностима. Похваљени су  и награђени ученици  за одличан успех и 

примерно владање. Наставничко веће је именовало ученике носиоце Вукове дипломе. За 

ученика генерације Наставничко веће је изабрало два ученика: Величковић Николу, 

ученика одељења IV3 и ученицу одељења IV4,  Јовану Славковић. 

 На седници одржаној у августу 2015. године вршена је анализа резултата успеха ученика 

у 2014/15. години, утврђени су термини за припремну наставу, за полагање поправних и 
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матурског испита, а почеле су и припреме за наредну школску годину. Од стране 

директорке дата су упуства за почетак нове школске године. 
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                                       ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

 

ПРВА  ГОДИНА 

 

Одељенске старешине су одржале око тридесетпет часова одељенске заједнице. На 

часовима су вођени разговори о дисциплини ученика, изостајању са наставе, методама 

учења, обављању редарске дужности као и дужности дежурног ученика, коришћење 

слободног времена, ваннаставним активностима, о раду Ђачког парламента, међусобном 

уважавању и толеранцији,о препознавању и пријављивању насиља, препознавање и 

помагање ученицима са посебним потребама. Углавном је поштован план који је 

договорен на почетку школске године. 

Одржани су родитељски  састанаци  на којима је извршена анализа остварених резултата у 

раду ученика. Осим појединачних родитељских састанака одржан је и групни родитељски 

састанак на почетку школске године на коме су присуствовали директорка школе и 

педагог школе. Одржан је велики број индивидуалних састанака са родитељима на којима 

су били присутни родитељи,  ученици, разредне стрешине и педагог школе. Логопед 

Славица Делић уз помоћ педагога школе одржала је три састанка са одељенским већем 13 . 

Састанцима  су присуствовали сви предметни професори , разредни старешина из ОШ 

«Илија Гарашанин» Бранко Арсенијевић и родитељка ученице  Ј.П.Вођени су разговори са 

осталим наставницима одељенских већа, договарани термини организације писмених 

вежби и задатака, као и око организације блок наставе и феријалне праксе за угоститељску 

струку. Велики број разговора обављен је са педагогом школе и ученицима у циљу 

побољшања успеха ученика  који су имали поблема са организацијом времена за  учења 

као и адаптације на нову средину и окружење. У више наврата на часовима одељенске 

заједнице ученици су заједно са педагогом школе радили анкете везане за препознавање 

насиља у школи и ван ње,  за самовредновање (настава и учење) оцењивање наставника, о 

болестима зависности  и репродуктивног здравља. Ученици 1-1,1-3 и 1-6 су учествовали у 

спровођењу  презентације и представе о трговини људима, Правилне исхране и Хиву. Са 

одељењем 1-4 одржано је више одељењенских разговора због великог броја изостанака и 

недисциплине, где  су разредни  старешина и педагог радили на сузбијању проблема. 

Радило се на плану укључивања ученика првих разреда у ваннаставним активностима и 

осталих активности који се дешавају у оквиру школе. Сређена је педагошка документација 

и подељена сведочанства и  ђачке књижице ученицима. Организовани су поправни и 

разредни испити. Извршен је упис ученика у наредни разред. 

 

 

 

ДРУГА  ГОДИНА 

У току школске године у одељењима другог разреда одржано је 5 редовних седница 

Одељенског већа. У одељењу 2/3 одржана је једна ванредна седница Одељенског већа због 

изрицања васпитно-дисциплинских мера ученицима. У одељењу 2/5 одржано је укупно 10 

седница одељенског већа из разлога што у том одељењу два уиченика похађају наставу по 

ИОПО-у те са тим у вези одржане су ванредне седнице као и због изрицања васпитно-

дисциплинских мера и плана побољшања дисциплине ученика у том одељењу. Одељенске 
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стрешине су уредно водиле педагошку документацију . Чланови одељенског већа су у 

већој мери испоштовали план Одељенског већа који је договорен на почетку школске 

године. Одељенске стрешине су одржале до 34 часа одељенске заједнице. На часовима су 

вођени разговори о дисциплини, изостајању са наставе, о ваннаставним активностима о 

слободном времену о дежурству ученика,о болестима зависности , електронском  насиљу 

као и о осталим облицима  насиља . У септембру месецу одржана је и радионица са темом 

« Није тешко бити фин » са циљем подизања свести о лепом понашању и схватању 

потреба других, како нас други виде. 

Одељенске старешине су присуствовале обавезним предавањима  за ученике која су 

организована у школи и ван ње . Одржан је велики број индивидуалних разговора са 

родитељима и ученицима . Вођени су разговори са осталим професорима  одељенског већа 

, договарани су термини организације и вођење праксе , извођење писмених задатака и 

вежби.Обављени су индивидуални разговори са директорком и педагогом школе и 

ученицима који су имали проблеме у учењу и дисциплини.  

Ученици  друге године су  узели учешћа у пројектима организованим од стране  

Саветовалишта за младе –Дом здравља Аранђеловац , удружења Интерактив и 

Интеркултура. Посебну активност ученици  друге године су узели у делатностима 

Црвеног крста општине Аранђеловац.Ученици угоститељске струке 2-5 и 2-6 су  са својим 

предметним наставницима учествовали у свим активностима школе и различитим 

манифестацијама које је локална самоуправа организовала . Ученици 2/3 2/4 и2/5 одељења 

су са својим одељенским старешинама организовали излет 2. Јуна 2015. године на 

релацији Врњачка Бања- Матарушка Бања-манастир Жича. 

Комплетна педагошка документација је сређена а сведочанства и ђачке књижице 

ученицима подељене. Организовани су поправни и разредни испити . Извршен је упис 

ученика у наредни разред.  

 

 

 

ТРЕЋА  ГОДИНА 

Одељенске старешине су одржале преко 30 часова одељенске заједнице . На тим часовима 

решавани су проблеми изостајања са наставе (што је велики проблем  због великог броја 

ученика који су путници ), дисциплине, тешкоће у настави , оцењивања, колективног духа 

међусобног уважавања, спречавања насиља,професионалне орјентације , болестима 

зависности,екскурзије. 

На крају сваког класификационог периода извршена је анализа успеха и владања. У 

случајевима повећаног неоправданог  изостајања или других прекршаја вођени су 

разговори са ученицима у присуству педагога, родитеља и одељенског стрешине. 

Одељенске старешине су редовно одржавале родитељске састанке за анализу успеха и 

припрему извођења екскурзија . Одељенске старешине су анкетирале своје ученике у вези 

дестинације за извођење екскурзије у четвртом разреду. Велики број ученика треће године 

узело је учешћа у ваннаставним активностима и хуманитарним акцијама. 

У сарадњи са Вршњачком мрежом подршке инклузивном образовању ученик наше школе 

Огњен Бандић   3 4  је прошао низ радионица и едукација и своје знање и искуство пренео 

на остале ученике присуствујући часовима одељенског старешине. 
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Организован је и реализован завршни испит за ученике угоститељске струке ( конобар ) у 

просторијама школе , где су ученици показали завидно умеће у прављењу  разноврсних 

коктела. 

Сређена је педагошка документација и подељена сведочанства и ђачке књижице 

ученицима. Организовани су завршни , поправни и разредни испити . Извршен је упис 

ученика у наредни разред.  

 

ЧЕТВРТА  ГОДИНА 

Одељенске старешине су одржале око 30 часова одељенске заједнице. На часовима су 

вођени разговори о изостојању са наставе , дисциплине, ваннаставним активностима ,о 

спречавању насиља ,доста се причало о избору будућег занимања,пријемном испиту и 

професионалној орјентацији.Углавном је поштован план Одељенског већа договорен на 

почетку школске године . 

Одељенске старешине су присуствовсле обавезним предавањима за ученике која су 

организована у школи и на презентацијма виших школа и факултета. Планирана је  и 

одржана екскурзија Одржан је велики број индивидуалних разговора са родитељима и 

ученицима . Вођени су разговори са осталим професорима Одељенског већа , договорени 

су термини организације и извођења писмених задатака.Обављени су разговори са 

педагогом и директором  школе и ученицим акоји су имали проблема са организацијом 

времена за  учење и дисциплином. 

Ученици четврте године поред свих активности у школи учествовали су и у великом броју 

хуманитарних акција и ваннаставним активностима .  

Одељенске старешине су редовно водиле педагошку документацију , организовали су 

присуствовали и помагали у организацији и извршењу  матурских испита  и матурске 

вечери.  Матурско вече се одржало у хотелу «Извор» и све је протекло у најбољем реду. 

Сређена је педагошка документација и подељена сведочанства и дипломе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

 
Током школске 2014/15. године одржано је пет седница Савета родитеља. 

Саветом родитеља у овој школској години je председавао је Слободан Лекић, 
представнк родитеља одељења 4/4. На седницама Савета расправљано је о 
темама које су битне за рад школе, а које су предвиђене Статутом школе.  

На првој седници конституисан је нови сазив Савета родитеља за школску 

2014/15. годину, дефинисане су надлежности Савета и изабран је председник и 

заменик председника. 
 

На другој седници Савета родитеља члановима је приказана анализа 

постигнутог успеха на крају првог тромесечја. Чланови су дискутовали о мерама 

за побољшање успеха ученика, дали конструктивне критике на рачун појединих 

наставника и навели предлоге за решавање проблема који се јављају на релацији 

наставник – ученик и наставник - родитељ. Директор Школе члановима Савета 

родитеља поднела је извештај о реализацији екскурзија четвртог разреда и 

усвојен је измена плана екскурзија за школску 2015/2016. годину, јер су будући 

матуранти тражили екскурзију у Северну Италију. 

У октобру 2014. године вршено је спољашње вредновање рада школа тако 

да су чланови Савета родитеља узели учешће у разговорима са саветницима. 
 

На трећој седници представљен је извештај о успеху ученика на крају првог 

полугодишта са предлогом мера за унапређење рада.   
На четвртој седници Савета родитеља анализиран је успех ученика на крају 

трећег класификационог периода са предлогом мера за унапређивање рада у 

наредном периоду. 

На петој седници Савета родитеља приказани су резултати успеха ученика 
на крају школске године. Члановима су презентовани и резултати ученика на 
завршном матурском испиту. Информисани су о реализацији излета првог и 
другог разреда у школској 2014/15. години.  

У току школске 2014/15. године остварене су све планиране активности 
које су биле предвиђене Годишњим планом рада школе.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
 

Током школске 2014/2015. године одржано је девет седница Школског одбора. 

На првој седници усвојени су извештај о раду школе у школској 2013/2014, 

Извештај о раду директора школе у школској 2013/2014.. години и Годишњи план 

рада за школску 2014/2015. годину. 

На другој и трећој седници школског одбора  извршено је разматрање и доношење 

одлуке по престанку дужности  директора школе и постављању вршиоца дужности 

директора школе.  
На четвртој седници школског одбора донета је одлука о путовању в.д. директора 

у иностанство. 

На петој седници донета је одлука о избору директора за мандатни период од 

2014-2018. године и изабрана је Зорица Ћираковић, професор српског језика и 

књижевности која је до тада обављала дужност вд директора школе 

На шестој седници усвојен је извештај о попису на дан 31.12.2014. године и 
финансијски план за 2015. годину., као и Годишњи план јавних набавки за 2015. 
годину и извештај о раду у првом полугодишту. 
На седмој седници усвојен је Извештај о завршном рачуну и финансијском 
пословању школе  у 2014. години. 
На осмој седници разматрана је жалба родитеља на избор ученика генерације и 
донета је одлука о усвајању измена и допуна Статута Економско-угоститељске 
школе «Слободан Минић» који се односе на избор ученика генерације како би се 
избегли проблеми везани за избор. 
На деветој седници донета је одлука о предлагању директора школе за награду 
«26 јули» и разматран успех ученика на крају наставне године. 
  
У току школске 2014/15. године остварене су све планиране активности које су 
биле предвиђене Годишњим планом рада школе. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ И УКЉУЧИВАЊУ РОДИТЕЉА У РАД ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2014/2015. 

 

Сарадња са родитељима у највећој мери се одвијала кроз међусобно информисање 

 родитеља и наставника. Одељењске старешине су реализујући своје планове рада  

обављали разговоре о психофизичком и социјалном стању ученика, условима живота у 

породици и друштвеној средини. Ово информисање континуирано се обављало путем 

најнепосреднијег вида сарадње одељењских старешина и предметних наставника са 

родитељима, кроз родитељске састанке и образовање родитеља за остварење васпитног 

рада који обухвата здравствено васпитање, психолошко и педагошко образовање, утицај 

породице у васпитању, утицај школе и друштвене средине на васпитање.  

Одељењске старешине су истакле на видно место у холу школе (огласна табла), време 

пријема за рад са родитељима . 

Сарадња са родитељима је реализована и преко педагога  која је родитеље позивала на 

разговор, по потреби, по исказаној потреби одељењског старешине, ученика, предметног 

наставника.  У сарадњи са одељенским старешинама реализована су и два групна 

родитељска састанка , са родитељима чија деца имају сличне проблеме у настави . 

 

Родитељи су информисани о правима, дужностима , обавезама и начинима укључивања у 

рад школе на родитељским састанцима. Неким родитељским састанцима ( о чему постоје 

записници у дневницима рада) присуствовао је секретар школе, који је детаљније са 

правног аспекта информисао родитеље. Већина родитеља  верују у школу као институцију 

и само желе квалитетну  и благовремену размену информација. 

Спроведене су анкете путем којих су родитељи изнели своје предлоге за могуће видове 

укључивања у рад и живот школе, али су идеје биле "скромне" или су у потпуности 

изостале. Због тога, све разредне старешине, педагог и директор школе константно раде на 

охрабривању родитеља за активно укључивање у рад школе. 

Током целе школске године организовани су родитељски састанци на којима су били 

присутни поједини предметни професори (на предлог родитеља или разредних 

старешина). На тим састанцима су вођени разговори са циљем да се боље упознају 

родитељи и предметни професор и да се размене искуства, мишљења и ставови које имају, 

а све у интересу напредовања и остваривања бољих постигнућа ученика. 

Током школске године родитељи су давали своје сугестије за побољшање услова и начина 

рада у остваривању васпитно-образовног процеса, тако што су своје предлоге убацивали у 

"кутију". Предлога није било пуно, а углавном су се односили на то да треба уједначити 

критеријуме оцењивања и радити на стандардизацији истих, као и да је неопходно строже 

санкционисање изостајања са наставе. 
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Кутија за примедбе и кутија за захвалност деце својим родитељима  је лепо схваћена од 

стране ученика, тако да на основу тога ученици су изражавали своје мишљење, идеје , 

било је похвала  и критика које ћемо у наредном периоду исправити. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

  

Сарадња школе са друштвеном средином одвијала се на нивоу локалне заједнице, 

републичком и регионалном нивоу и међународном нивоу. Све активности у оквиру 

сарадње са друштвеном средином реализоване су у циљу унапређивања образовно-

васпитног рада и јачање мреже социјалних партнера. 

Реализоване активности  Носиоци 

активности  

Време реализације 

 

Сарадња са Школском управом 

Крагујевац, у циљу праћења и 

примене прописа из области 

образовног рада 

Директор школе У току школске године 

2014-15. 

 

Сарадња са Муп-ом,поводом 

организације екскурзија, излета 

предавања,превенције насиља у 

школи и интервенције у случајевима 

насиља у школи. 

Директор, секретар 

и педагог школе 

У току школске године 

 

Сарадња са Националном службом 

за запошљавање поводом 

запошљавања нових радника и 

промоције образовних профила који 

се школују у нашој школи  

 

Директор и 

секретар школе 

У току школске године 

2014-15. 

 

Сарадња са Министарством 

просвете, науке и технолошког 

развоја у циљу праћења и примене 

прописа из области образовно-

васпитног рада  

 

Директор школе У току школске године 

2014-15. 

Сарадања са Црвеним крстом , кроз 

реализацију акције добровољног 

давања крви  и едукативних 

предавања у току школске године  , 

хуманитарних акција 

 

Педагог школе и 

проф Катарина 

Јовановић 

У току школске године 

2014-15. 

Сарадња са Домом Здравља 

Аранђеловац у оквиру реализације 

програма здраственог васпитања 

кроз низ едукативних предавања 

 

Педагог школе У току школске године 

2014-15. 

Сарадња са Центром за социјални 

рад Аранђеловац, Младеновац, 

Педагог школе  У току школске године 

2014-15. 
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Лазаревац поводом: ученика којима 

је потребна додатна подршка личном 

и социјалном развоју 

 

Сарадња са институцијама културе и 

медијима поводом реализације 

програма слободних активности 

ученика  

 

Директор школе, 

наставници, педагог 

У току школске године 

2014-15. 

Сарадња са трговинама, привредним 

друштвима, банкама и туристичким 

агенцијама у циљу успешне 

реализације 

практичне наставе  

 

Предметни 

професори који 

трже праксу  и 

директор школе 

У току школске године 

2014-15. 

Сарадња са школама које имају 

одељења у огледу у циљу 

унапређивања квалитета рада школе 

разменом искустава у образовно 

васпитном раду  

 

Професори  У току школске године 

2014-15. 

Сарадња са Интеркултуром поводом 

размењивања ученика и наставника.  

Директор школе, 

Славица 

Калиманчевић 

проф. руског језика 

Септембар-мај 

Сарадња са факултетима и високим 

школама поводом промоције тих 

установа у нашој школи, у оквиру 

реализације програма 

професионалне оријентације  

 

Тим за 

професионалну 

орјентацију 

Друго полугодиште 
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Извештај о реализацији планова рада Стручних већа 

 

Стручно веће економске групе предмета 

 

Време 

реализације 

Активност- теме Реализација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

1. План стручног већа за 2014/2015. 

школску годину 

2. Усаглашавање начина и 

критеријума оцењивања у оквиру 

стручног већа  за економску групу 

предмета, за школску 2014/2015 

годину 

3. Израда годишњих и оперативних 

планова  

4. Планирање практичне и блок 

наставе 

5. Организација рада по образовним 

профилима (анализа постојећих 

капацитета и њихово рационално 

коришћење по образовним 

профилима) 

6. Набавка уџбеника и наставног 

материјала 

 

 

 

 

 

Усвојен је план стручног већа за школску 

2014/2015 годину. У оквиру стручног већа 

функционишу четири форума образовних 

профила- Економски техничар, Финансијски 

администратор, Пословни администратор и 

Туристички техничар. 

Усаглашени су критеријуми за оцењивање 

економске групе предмета и усвојени 

јединствени обрасци за израду годишњих и 

оперативних планова. 

Усвојен је план практичне и блок наставе. 

У циљу ефикаснијег коришћења постојећих 

капацитета, и проблема који настају у 

организовању наставе у кабинетима, донета је 

одлука да веће иступи са молбом да се рачунари 

у бироу 1 и 2 сервисирају и да се омогући 

нормално одвијање наставе, а да се се рачунари 

који не могу да се поправе продају фирмама које 

се баве откупом електронског отпада, а добијена 

средства искористе за куповину нове опреме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октобар 

1. Лични планови 

стручногусавршавања и избор 

семинара(начин евиденције, начин 

извештавања… 

2. Избор нових чланова за школске 

тимове 

3. Укључивање нових наставника у 

наставни процес и рад стручног 

већа 

4. Предлог плана допунске и додатне 

наставе 

 

5. Предлог комисије за испите V 

степена 

6. Предлог плана извођења матурске 

екскурзије 

7. Планирање стручних посета- 

екскурзија и излета 

Извршена је потврда чланства и избор чланова 

за новофомиране тимове:  

Тим за сарадњу са породицама:Милосав 

Булатовић, Јасмина Славковић 

Тим за инклузију:  Зорица Качаревић, Биљана 

Љубић 

Тим за безбедност и здравље на раду: Иван 

Милошевић 

Тим за праћење и остваривање годишњег плана 

рад: Александра Јовановић,  Драгана Петровић 

Тим за заштиту животне средине: Биљана 

Љубић 

Тим за стучно усавршавање радника: Добрила 

Шћекић, Ана Дукић 

Тим за израду дежурстава наставника и ученика: 

Марија Јелић 

Тим за ЕТОС: Добрила Шћекић 

Тим за ресурсе: Драгана Петровић, Драгана 

Милићевић , Наташа Николић и  Јасмина 
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Славковић 

Тим за наставу и учење: Зорица Качаревић, 

Александра Јовановић 

План допунске и додатне наставе реализовати на 

основу искустава из претходних година, а 

утврдити на основу постигнућа ученика на крају 

првог класификационог периода. 

На предлог председника стручног већа 

једногласно је усвојено да Александра 

Јовановић и Милосав Булатовић буду чланови  

испитне комисије за пети степен.   

Усвојен је план за извођење матурске ескурзије, 

а реализована матурска екскурзија ученика 

завршних разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

1. Анализа успеха образовних 

профила 

2. Предлог комисије за матурске и 

завршне испите, кроз анализу 

матурског и завршног испита из 

предходне школске 

године(предности, недостаци, 

сугестије… 

3. Предлог плана за корелацију 

премета. 

4. Стручно усавршавање  

 

 

 

У раду одељенских већа утврђен је успех 

ученика на крају првог класификационог 

периода. 

Предати планови за припрему завршног испита. 

Екстерно усавршавање- Семинар на тему: 

Инклузивно образовање и Индивидуални 

образовни план. – у прилогу Извештај о 

стручном усавршавању  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 

 

 

 

 

1. Самовредновање и евалуација 

2. Реализација допунске и додатне 

наставе  

3. Реализација практичне и блок 

наставе  

4. Програм за прославу Савиндана. 

 

 

Анализа рада тимова и дефинисање 

евалуационих упитника у циљу побољшања 

наставног процеса. 

План допунске и додатне наставе реализован по 

плану и програму. 

Практична и блок настава реализована по плану 

и програму за прво полугодиште школске 

2014/2015 године. 

Усвојен програм за прославу Савиндана. 
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Јануар 1. Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

2. План за прославу дана школе- 

Сајам виртуелних предузећа 

Извршена је анализа успеха на крају првог 

полугодишта; план и програм је у потпуности 

реализован. 

Школска слава-Свети Сава 

Усвојен план за одржавање Сајма виртуелних 

предузећа. Утврђен број учесника, просторне и 

материјалне могућности. 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

1. Извештај наставника о 

реализацији активности за прво 

полугодиште 

2. План припреме за школска и 

републичка такмичења 

3. Планирање стручних посета-

екскурзија и излета, као и посета 

организацијама и установама 

 

У оквиру прославе дана школе одржан је Сајам 

виртуелних предузећа. Учествовала су одељења 

образовног профила Финансијски 

администратор, Пословни администратор и 

Туристички техничар. 

Посета Сајму туризма- ученици образовног 

профила Туристички техничар. 

 

 
 
 
 
Март 

1. Припрема за матурски и завршни 

испит (испитна питања и 

упознавање ученика) 

2. Припреме за републички сајам 

виртуелних предузећа 

Усвајање процедура за рад матурских комисија. 

Подела испитних тема. Припремна настава за 

ученике завршних разреда.  

Учесници републичког сајма ВП су ученици 

треће године образовног профила Пословни 

администратор.  

Посета Сајму аутомобила. 

 
 
 
 
 
 
 
Април 

 
1. Економијада 2015. 

2. Анализа успеха на трећем 

класификационом периоду 

3. Стручно усавршавање 

4. Анализа остварених резултата са 

школских такмичења 

Извршена је анализа успеха на трећем 

класификационом периоду. 

Екстерно усавршавање- Семинар на тему: 

Менаџмент квалитета и стандардизације у 

пословању; Пројектна настава као метод 

превенције ризичних понашања код младих  на 

примеру наркоманије 

Извештаји са школских такмичења. 

Школске 2014-2015 године није добијен 

званичан позив на Економијаду 2015. године. 
 
 
 
 
Мај 

1. План за полагање матурких 

испита; именовање комисија за 

матурски испит. 

2. Реализација допунске, додатне и 

припремне наставе за матурски 

испит, за ученике завршних 

разреда 

 

 

Усвојен распоред за полагање матурских испита 

и именоване комисије. 

План и програм допунске, додатне и припремне 

наставе за ученике завршних разреда у 

потпуности реализован. 

 

 
Јун 

 
1. Анализа успеха на крају школске 

2014/2015. године 

2. Реализација допунске и додатне 

наставе за ученике прве, друге и 

 

Све планиране активности су реализоване у 

потпуности. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛОК НАСТАВE 

Блок настава се изводила у следећим предметима по образовним профилима:  

 

Финансијски администратор: 

Финансијско рачуноводствена обука – четврти разред 

 

Време 

раеализације  

активности реализација 

60 часова у току 

школске године  

 

Стечена знања повезати са праксом и 

ученике оспособити за самосталан рад 

кроз дате теме: 

 

1. Привредно друштво и правни 

акти 

2. Евиденција потраживања-

настанак и наплата 

3. Евиденција обавеза-настанак и 

плаћање 

4. Евиденција материјала- 

прибављање и трошење 

5. Евиденција робе-набавка и 

реализација 

6. Евиденција основних средстава 

7. Евиденција зарада-обрачун и 

исплата 

8. Евиденција расхода и прихода 

9. Евиденција ПДВ-а- обрачин и 

плаћање 

10. Евиденција производног 

процеса са обрачуном цене 

коштања 

11. Утврђивање финансијског 

Блок настава је организована 

и реализована у  у току 

школске године према плану 

који је доставио сваки 

предметни наставник 

уследећим предузећима: 

Пештан, Кубушница, 

Комунално, Књаз Милош, 

Венчац, 

Електродистрибуција, 

Фортуна, Слатко Срце и 

Агенције за вођење књига. 

Одељења су подељена у две 

групе и дате теме су 

обрађене и реализоване уз 

оригиналну документацију. 

Свака група је са 

предметним наставником 

имала по шест часова десет  

радних дана што је укупно 

60 часова.  

 

треће године. 

3. Реализација плана стручног 

усавршавања 

4. Реализација матуре и завршног 

испита. 

5. Подела предмета на наставнике 

 

 

Август 

 

 

1. Поправни испити. 

2. Анализа рада Стручног већа и 

план за наредну годину. 

3. Потврђена подела фонда часова на 

наставнике( структура 

четрдесеточасовне радне недеље) 

 

 

Реализовани поправни испити за економску 

групу предмета. 

Извршена је анализа рада стручног већа и дати 

предлози за наредну школску годину. 
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резултата 

12. Припрема података за интерну 

контролу и ревизију 

 

 

  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛОК НАСТАВE 

Блок настава се изводила у следећим предметима по образовним профилима:  

 

Пословни  администратор: 

Пословно административна  обука – четврти разред 

 

Време 

раеализације  

активности реализација 

60 часова у току 

школске године  

 

Стечена знања повезати са праксом и 

ученике оспособити за самосталан рад 

кроз дате теме: 

 

1. Привредно друштво  

2. Пословни односи са пословним 

партнерима 

3. Послови у вези купопродајних 

уговора 

4. Комерцијални послови у 

привредном друштву 

5. Послови вођења залиха у 

привредном друштву 

6. Анализа-статистичка обрада 

неког показатеља пословања у 

привредном друштву 

7. Средства привредног друштва 

8. Приходи  привредног друштва 

9. Финансијки резултати 

пословања привредног друштва 

10. Друштвени стандард запослених 

у привредном друштву 

 

Блок настава је организована 

и реализована у  у току 

школске године према плану 

који је доставио сваки 

предметни наставник 

уследећим предузећима: 

Пештан, Кубушница, 

Комунално, Књаз Милош, 

Венчац, 

Електродистрибуција, 

Фортуна, Слатко Срце. 

Одељења су подељена у две 

групе и дате теме су 

обрађене и реализоване уз 

оригиналну документацију. 

Свака група је са 

предметним наставником 

имала по шест часова десет  

радних дана што је укупно 

60 часова.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛОК НАСТАВЕ 

 

Блок настава се изводила у следећим предметима по образовним профилима: 

 

Финансијски администратор: 

Предмет: Пословно-административна обука трећи разред одељење 3/3 

Време реализације Активности Реализација 

30 часова у току школске 

године 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике 

Блок настава је 

организована и реализована 
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оспособити за самосталан 

рад кроз дате теме: 

:  - Спровођење послова 

набавке и продаје 

-Реализација општих – 

правних и кадровских 

послова 

-  Спровођење 

књиговодствених послова 

- Ток кретања 

документације у предузећу 

- Стицање увида у обим 

пословних активности и 

обим сарадње  предузећа са 

другим предузећима и 

државним органима 

 

 

 

у Општини, вртићу 

„Коцкица“,“Пештан“ 

„Станић“ „Пехари“ 

„Станпласт“ „Картопак“ 

Циглана „Кубршница“ 

Штампарија „Запис“ 

у току школске године 

према плану који је 

доставио сваки предметни 

наставник. Свака група 

ученика је имала по шест 

часова пет радних што је 

укупно 30 часова. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛОК НАСТАВE 

Блок настава се изводила у следећим предметима по образовним профилима:  

 

Економски техничар:  

 

- предмет    ( други, трећи и четврти разред)  

 

Финансијски администратор: 

 

- предмет    (други, трећи и четврти разред)  

 

-Туристички техничар: 

- Агенцијско и хотелијерско пословање  ( прву, други, трећи и четврти разред)  

 

Економски техничар : рачуноводство ( 2/4 ) 

Време раеализације  активности реализација 

30 часова у току школске 

године  

 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике 

оспособити за самосталан 

рад кроз дате теме: које су 

реализоване на часу су: 

1. Место и улога 

рачуноводаствене 

функције у 

организационој 

структури предузећа. 

Примена закона о 

рачуноводству и 

правилник о 

рачуноводтву 

предузећа; 

2. Аналитичка и  

синтетичка евиденција 

новчаних средстава-

потраживања и обавезе; 

 

3. Приходи и расходи 

предузећа –приходи и 

расходи из пословања, 

финансијски приходи и 

расходи, непословни и 

ванредни приходи и 

расходи; 

4. Утврђивање 

финансијског резултата 

пословања предузећа, 

састављање закључног 

листа и закључивање 

пословних књига; 

Блок настава је организована 

и реализована у предузећима 

у јуну месецу према плану за 

спровођење практичне 

наставе. Ученици су били 

распоређени у следећим 

предузећима: МПИ Победа, 

Електро дистрибуција, ЈКП 

Букуља, Циглана, Пештан, 

Шамот, Феп, Књаз Милош. 

 

Сваки ученик је добио 

дневник који је у току рада у 

предузећу постепено 

попуњавао. Након 

завршетка практичне 

наставе, послодавци су 

попунили упитник у којем 

су се изјаснили о раду 

ученика и дали евентуалне 

препоруке и примедбе. Сви 

послодавци су у потпуности 

били задовољни са радом 

ученика, њиховим 

ангажовањем и 

посвећеношћу послу. 

Након завршетка 

практичне наставе 

ученици су 

предметним 

професорима предали 

дневнике. Сви 

ученици су оцењени. 
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5. Финансијски 

извештаји, Биланс 

стања, биланс успеха, 

извештај о кретању 

новчаних токова. 

 

Сматрамо да је 

практична настава 

успешно реализована. 

 

 

Економски техничар : рачуноводство ( 3/4 ) 

Време раеализације  активности реализација 

30 часова у току школске 

године  

 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике 

оспособити за самосталан 

рад кроз дате теме: које су 

реализоване на часу су: 

1. Упознавање са 

статутом предузећа и 

организацијом 

пословања. Место и 

улога 

рачуноводаствене 

функције у 

организацији 

пословања предузећа; 

2. Појам и  врсте 

средстава и извора 

средстава у предузећу. 

Обухватање 

књиговодства сталних 

и обртних средстава, 

сопствени капитал; 

дугорочне и 

краткорочне обавезе; 

3. Појам и врсте расхода 

и прихода у предузећу. 

Евиденција пословних 

расхода и прихода. 

Евиденција 

финансијских расхода 

и прихода. Евиденција 

осталих расхода и 

прихода; 

4. Утврђивање пословног 

резултата. Састављање 

закључног листа и 

закључак пословних 

књига; 

Блок настава је организована 

и реализована у предузећима 

у мају месецу према плану 

за спровођење практичне 

наставе. Ученици су били 

распоређени у следећим 

предузећима: МПИ Победа, 

Електро дистрибуција, ЈКП 

Букуља, Циглана, Пештан, 

Шамот, Феп, Књаз Милош. 

 

Сваки ученик је добио 

дневник који је у току рада у 

предузећу постепено 

попуњавао. Након завршетка 

практичне наставе, 

послодавци су попунили 

упитник у којем су се 

изјаснили о раду ученика и 

дали евентуалне препоруке и 

примедбе. Сви послодавци 

су у потпуности били 

задовољни са радом 

ученика, њиховим 

ангажовањем и 

посвећеношћу послу. 

Након завршетка 

практичне наставе 

ученици су 

предметним 

професорима предали 

дневнике. Сви 

ученици су оцењени. 

Сматрамо да је 

практична настава 

успешно реализована. 
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5. Саставити финансијски 

извештај биланс стања, 

биланс успеха, 

извештај о новчаним 

токовима; 

 

 

 

 

 

 

Економски техничар : рачуноводство ( 4/4 ) 

Време раеализације  активности реализација 

30 часова у току школске 

године  

 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике 

оспособити за самосталан 

рад кроз дате теме: које су 

реализоване на часу су: 

1. Упознавање са 

статутом предузећа 

и организацијом 

пословања. Место и 

улога 

рачуноводаствене 

функције у 

организационој 

стеруктури 

предузећа; 

 

2. Појам, врсте и 

књиговодствено 

обухватање средстава 

и извора средстава; 

 

3. Посета банци-

упознавање са радом 

органа управљања, 

задаци, овлашћења, 

обавезе; 

 

4. Евиденција прихода и 

расхода. Утврђивање 

књиговодственог 

пословног резултата; 

 

5. Саставити 

финансијски 

извештај у складу са 

законом о 

Блок настава је 

организована и реализована 

у предузећима у мају месецу 

према плану за спровођење 

практичне наставе. Ученици 

су били распоређени у 

следећим предузећима: 

МПИ Победа, Електро 

дистрибуција, ЈКП Букуља, 

Циглана, Пештан, Шамот, 

Феп, Књаз Милош. 

 

Сваки ученик је добио 

дневник који је у току рада у 

предузећу постепено 

попуњавао. Након 

завршетка практичне 

наставе, послодавци су 

попунили упитник у којем 

су се изјаснили о раду 

ученика и дали евентуалне 

препоруке и примедбе. Сви 

послодавци су у потпуности 

били задовољни са радом 

ученика, њиховим 

ангажовањем и 

посвећеношћу послу. 

Након завршетка 

практичне наставе 

ученици су 

предметним 

професорима предали 

дневнике. Сви 

ученици су оцењени. 

Сматрамо да је 

практична настава 
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рачуноводственом 

међународном 

стандарду; 

 

успешно 

реализована. 

 

 

Финансијски администратор: Финансијско рачуноводствена обука ( 2/2 ) 

Време раеализације  активности реализација 

30 часова у току школске 

године  

 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике 

оспособити за самосталан рад 

кроз дате теме: које су 

реализоване на часу су: 

1. Упознавање са 

статутом предузећа 

и организацијом 

пословања. Место и 

улога 

рачуноводаствене 

функције у 

организационој 

стеруктури 

предузећа; 

 

2. Појам, врсте и 

књиговодствено 

обухватање средстава 

и извора средстава; 

3. Посета банци-

упознавање са радом 

органа управљања, 

задаци, овлашћења, 

обавезе; 

4. Евиденција прихода и 

расхода. Утврђивање 

књиговодственог 

пословног резултата; 

5. Саставити 

финансијски 

извештај у складу са 

законом о 

рачуноводственом 

међународном 

стандарду; 

 

Блок настава је 

организована и реализована 

у предузећима у јуну 

месецу према плану за 

спровођење практичне 

наставе. Ученици су били 

распоређени у следећим 

предузећима: МПИ Победа, 

Електро дистрибуција, ЈКП 

Букуља, Циглана, Пештан, 

Шамот, Феп, Књаз Милош. 

 

Сваки ученик је добио 

дневник који је у току рада 

у предузећу постепено 

попуњавао. Након 

завршетка практичне 

наставе, послодавци су 

попунили упитник у којем 

су се изјаснили о раду 

ученика и дали евентуалне 

препоруке и примедбе. Сви 

послодавци су у потпуности 

били задовољни са радом 

ученика, њиховим 

ангажовањем и 

посвећеношћу послу. 

Након завршетка практичне 

наставе ученици су 

предметним професорима 

предали дневнике. Сви 

ученици су оцењени. 

Сматрамо да је практична 

настава успешно 

реализована. 

 

 

Туристички техничар: Агенцијско и хотелијерско пословање-(2/1) 

Време раеализације  активности реализација 

90 часова у току школске 

године  

 

Стечена знања повезати са 

праксом и ученике оспособити 

за самосталан рад кроз дате 

теме: 

Блок настава је 

организована и реализована 

у агенцијама у току 

школске године према 



44 
 

1. Послови продаје услуга 

превоза који се односи 

на железнички 

саобраћај: 

2. Послови продаје услуга 

превоза који се односи 

на бродски саобраћај; 

3. Послови продаје услуга 

превоза који се односи 

на аутопрометни; 

4. Послови продаје услуга 

превоза који се односи 

на ваздухопловни 

саобраћај; 

5. Изнајмљивање 

путничких аутомобила 

домаћим и страним 

клијентима са и без 

возача. 

---------------------------------------- 

1. Послови и радни 

задаци у домену 

рецепцијске службе. 

Начини и поступци 

њиховог извршавања; 

2. Пословни задаци у 

домену службе на 

спратовима. Начини и 

поступци њиховог 

извршавања. 

3. Послови и задаци у 

домену компјутерске 

службе; 

4. Послови и задаци у 

домену финансијског 

рачуноводства; 

5. Послови и радни задаци 

службе исхране. 

 

1. Посредавање у 

изнајмљивању аутобуса, 

авиона, бродова и сл. 

Између заинтересованих 

организација из области 

саобраћаја и корисника 

превозних средстава; 

2. Послови обезбеђења 

смештаја исхране и пића 

за путнике и турсте у 

свим врстама 

угоститељских објеката 

плану . Одељења су 

подељена у две групе и дате 

теме су обрађене и 

реализоване уз оригиналну 

документацију. Свака група 

је дневно у агенцији имала 

по шест часова пет радних 

дана што је укупно 30 

часова.  

Ученици су били 

распоређени у следећим 

агенцијама: Зеленило, 

Атлас Турс, Туристичка 

организација, 

АгенцијаМамбо, Агенција 

ББ турс, Агенција Sun Set. 

Сваки ученик је добио 

дневник који је у току рада 

у предузећу постепено 

попунјавао. Након 

завршетка практичне 

наставе, послодавци су 

попунили упитник у којем 

су се изјаснили о раду 

ученика и дали евентуалне 

препоруке и примедбе. Сви 

послодавци су у 

потпуности били 

задовољни са радом 

ученика, њиховим 

ангажовањем и 

посвећеношћу послу. 

Након завршетка практичне 

наставе ученици су 

предметним професорима 

предали дневнике. Сви 

ученици су оцењени. 

Сматрамо да је практична 

настава успешно 

реализована. 
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у земљи и иностранству. 

Организација смештаја 

идхране и пића за 

путнике и туристе у 

приватним 

домаћинствима; 

3. Уговор између 

угоститељских 

предузећа и туристичке 

агенције. Уговор о 

хотелским услугама 

(практични пример); 

4. Практично извршавање 

послова и радних 

задатака из домена 

рецепцијске службе 

хотела; 

5. Практично извршавање 

послова и радних 

задатака из домена 

комерцијалне службе 

хотела; 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УГОСТИТЕЉСКЕ СТРУКЕ 

 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2014. 

 

Конституисано је Стручно Веће угоститељске струке. Једногласно је изабран председник 

Стручног Већа – Сања Продановић а за заменика је постављен наставник куварства 

Биљана Чорлија. 

Усвојен је план и програм Стручног Већа за школску 2014/2015. годину. 

Успостављена је сарадња са свим предложеним угоститељским објектима у којима ће 

ученици обављати наставу у блоку, професионалну праксу и феријалну праксу у школској 

2014/2015. години. 

Одрађен је план сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим органима 

и организацијама које су од значаја за рад школе и угоститељску струку.Такође је одрађен 

план сарадње укључивања родитеља тј.старатеља у рад школе за угоститељску струку  (у 

прилогу извештаја).У свим одељењима су изабрани представници родитеља за Савет 

родитеља. 

Комисије и тимови  у којима су чланови Стручног Већа угоститељске струке за школску 

2014/2015. 

Тим за школски спорт – Милан Чорлија 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања – Милан Чорлија 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом – Сања Продановић 

Тим за инклузију – Катарина Јовановић, Биљана Чорлија 

Тим за заштиту животне средине - Катарина Јовановић, Валентина Марковић 

Тим за самовредновање-настава и учење – Биљана Чорлија 

Комисија за прегледање матичних књига- Сања Продановић 

Тим за стручно усавршавање наставника – Сања Продановић 

Тим за сарадњу са породицом – Биљана Чорлија 

Тим за израду дежурства наставника и ученика – Тања Јанковић 

Ванредни ученици-комисија за услуживање - Сања Продановић,Тања Јанковић 

Ванредни ученици-комисија за куварство – Мирјана Десивојевић, Биљана Чорлија 

Ванредни ученици-комисија за познавање робе – Драган Батрићевић, Тања Јанковић 

Ванредни кандидати на 5-том степену – председник комисије – Сања Продановић 

Ванредни кандидати на 5-том степену-комисија за услуживање и основе услуживања – 

Сања Продановић, Тања Јанковић 

Ванредни кандидати на 5-том степену-комисија за куварство и основи куварства – 

Мирјана Десивојевић, Биљана Чорлија 

Ванредни кандидати на 5-том степену-комисија за науку о исхрани – Катарина Јовановић, 

Мирјана Десивојевић 

Ванредни кандидати на 5-том степену-комисија за познавање животних намирница и 

познавање пића и намирница – Драган Батрићевић, Катарина Јовановић 

Дана 12.09.2014 и 13.09.2014. ученици и наставници угоститељске струке су узели 

активно учешће у хуманитарној акцији мото клуба ,,Књаз,, коју је организовао 

СРЦ,,Шумадија,, у сарадњи са СО Аранђеловац на комплексу базена ,,Гараши,,.Ученици 

смера кувар су припремали оброке а ученици смера конобар су радили на испомоћи у 
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точењу пива јер је одржан и ,,beer fest,, у сарадњи са Апатинском пиваром.Ученици који 

су били ангажовани два дана (смер конобар) : 

Гајић Никола, .Гајић Ивана, Бошковић Дејан, Јосиповић Ивана, Вељовић Тијана и 

Јовановић Сандра. 

Ученици који су били ангажовани два дана (смер-кувар) :.Миљајевић Никола, Питулић 

Раде, Благојевић Данијела. 

Наставници - носиоци ове активности су : Сања Продановић, Мирјана Десивојевић и Тања 

Јанковић. 

Дана 16.09.2014. у нашој школи је одржан свечани ручак поводом Госпојинских 

свечаности (трају од велике до мале Госпојине 28.08.-21.09.2014.) где је гост био Владика 

Шумадијски Јован са свештенством и Начелником  школске управе из Крагујевца 

Радојком  Дамњановић .Том приликом су ученици угоститељске струке,смера конобар-

кувар припремили и послужили храну и пиће традиционалну за наш Шумадијски крај.У 

овој активности су учествовали ученици одељења 3/5 и 3/6. 

Ученици смера-конобар 3/6 : Гајић Никола,.Вељовић Тијана, Јосиповић Ивана, Јовановић 

Сандра, Драговић Алиса, Алексић Никола, Чудић Мирољуб, Гајић Ивана, .Јовановић 

Јована, Петровић Јелена 

Ученици смера-кувар 3/5 :Mихајловић Јована, Станић Ивана, Пантелић Ивана, Лукић 

Александра и Шабић Јелена. 

Носиоци активности су наставници: Сања Продановић, Мирјана Десивојевић, Тања 

Јанковић, Јелена Ћираковић, Биљана Чорлија и Милан Чорлија. 

Дана 26.09.2014. у нашој школи је одржана трибина на тему ,,Инклузија у 

образовању,,.Трибини су присуствовали наставници куварства Мирјана Десивојевић и 

Тања Јанковић.У месецу септембру је одржано два састанка Стручног Већа угоститељске 

струке. 

 

 МЕСЕЦ OKTOБАР 2014. 

 

Утврђени су термини за блок наставу, професионалну праксу и феријалну праксу за 

ученике првог, другог и трећег разреда смера кувар-конобар.Табеларни приказ термина је 

у прилогу извештаја. 

Ученици угоститељске струке нису ишли на сајам књига у Београду због лоше 

финансијске ситуације. 

Санитарни преглед је померен за месец новембар (27.11.2014.) да би сви ученици и 

наставници угоститељске струке у оквиру редовних санитарних прегледа оверили 

књижице. 

У нашој школи је била екстерна инспекција где су наставници угоститељске струке 

заједно са ученицима високо оцењени и похваљени. 

У месецу октобру су одрађени испити на петом степену и испити ванредних кандидата. 

Одржано је два састанка Стручног Већа у току месеца. 
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 МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2014. 

Председник Стручног Већа је поднео усмени извештај о успеху ученика угоститељске 

струке на крају првог класификационог периода. 

У месецу новембру ученици угоститељске струке и наставници су имали више 

ваннаставних активности. 

Дана 07.11.2014. у сарадњи са Црвеним крстом у нашој школи одржан је свечани пријем 

,,коктел-партија,, поводом  доделе награда добровољним даваоцима крви.Свечани пријем 

су одрадили ученици одељења 1/6 смера конобар.Ученици који су одрадили овај пријем су 

:Савић Вук, Гојковић Урош, Павловић Стефан, Јосиповић Јована, Живковић Александра, 

Милојевић Марина, .Јовановић Стефан и Радојичић Владимир . 

Носиоци активности:Сања Продановић,Тања Јанковић,Јелена Ћираковић,Милан 

Чорлија. 

Поводом отварања клуба спортских ветерана ,,Сокој,, ученици одељења 1/6 и 3/6 смера 

конобар,дана 08.11.2014.су послужили свечани пријем ,,топао и хладан бифе,,. 

Ученици одељења 1/6 : Гојковић Урош, Радојичић Владимир, Јосиповић Јована. 

Ученици одељења 3/6 : Вељовић Тијана, Јовановић Сандра, Јосиповић Ивана. 

Носиоци активности: Тања Јанковић 

 

 МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2014. 

 

Настава у блоку је реализована и извештаји су достављени у прилогу. 

Председник Стручног Већа је поднео усмени и писмени извештај о реализованим 

активностима Стручног Већа за прво полугодиште. 

Такође је поднет усмени извештај о анализи успеха ученика угоститељске струке на крају 

првог полугодишта. 

Дана 17.12.2014. у нашој школи снимљена је емисија «Кухињска  калфа» која ће се 

емитовати на РТС-у.Ученици одељења смера кувар 2/5 су припремали посластицу 

,,Карамел шнит,,. 

Ученици који су учествовали у снимању емисије су :.Симић Стефан, Дукић Лазар, 

Миловановић Урош, Миљајевић Никола., Гавриловић Марко, Комненовић Никола, Павић 

Светозар, Вучетић Богољуб, Питулић Раде и Савић Милица. 

Носиоци активности: Мирјана Десивојевић и Тања Јанковић 

                                                 

 МЕСЕЦ ЈАНУАР 2015. 

 

У нашој школи је 27.01.2015. прослављена школска слава ,,Свети Сава ,,. 

Ученици угоститељске струке ,смера конобар су узели учешће у организацији прославе, 

одрадивши свечани пријем ,,Коктел-партија,,.Ученици који су учествовали на овом 

пријему су: 

Носиоци активности су наставници практичне наставе : Сања Продановић и  Милан 

Чорлија. 

1/6 смер конобар:.Новаковић Милица, Јосиповић Јована, Радојичић Владимир, Јовановић 

Стефан, Гојковић Урош и .Живковић Александра. 

2/6 смер конобар: Цветковић Софија, Николић Наташа 
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3/6 смер конобар: Јосиповић Ивана, Додеровић Милош, .Јовановић Сандра,.Вељовић 

Тијана, Гајић Никола, Гајић Ивана и Чудић Мирољуб. 

Председник Стручног Већа угоститељске струке је поднео извештај о обављеним 

активностима Већа у првом полугодишту и о постигнутим резултатима ученика 

угоститељске струке на крају првог полугодишта. 

 

Ученици који су награђени захвалницама на школској слави ,,Св.Сава,, ,поводом 

ваннаставних активности су: 

1/6 смер конобар: Новаковић Милица, Јосиповић Јована, Радојичић Владимир, Јовановић 

Стефан,Гојковић Урош, Живковић Александра, .Пантовић Огњен 

2/6 смер конобар:Цветковић Софија и Николић Наташа. 

3/6 смер конобар:Јосиповић Ивана, Додеровић Милош,.Јовановић Сандра, Вељовић 

Тијана, Гајић Никола, Гајић Ивана и Чудић Мирољуб. 

Похваљени су и наставници практичне наставе услуживања и куварства за велико 

залагање за угоститељску струку, ваннаставне активности и сва друга добровољна 

ангажовања од стране директорке  школе Зорице Ћираковић и то: Сања Продановић, 

Мирјана Десивојевић, Тања Јанковић, Биљана Чорлија, Милан Чорлија, Биљана Добричић 

и Јелена Ћираковић. 

                                     

 МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2015. 

Све предвиђене активности за месец фебруар су одрађене. 

Дана 21.02.2015. ученици и наставници угоститељске струке су посетили Београски сајам 

туризма,вина,угоститељске и хотелијерске опреме.Сајам су посетили ученици смера 

конобар-кувар од прве до четврте године. 

Носиоци активности : Сања Продановић,Милан Чорлија,Мирјана Десивојевић,Тања 

Јанковић 

Дана 27.02.2015. у нашој школи је поводом дана школе одржан сајам виртуелних 

предузећа.Ученици угоститељске струке су презентовали своје смерове.Ученици смера 

конобар су одрадили свечани сто за ручак а ученици смера кувар свечани бифе сто под 

називом ,,царство чоколаде,,.У оквиру презентације угоститељске струке под називом ,,У 

царству жеља и могућности,, ученици и наставници су угостили ученике и наставнике  

основних школа  са којима су обавили разговоре о одабиру будућих занимања основаца. 

Угоститељска струка нуди низ предности у односу на друге струке у виду обављања 

практичне наставе у кабинетима и у хотелу ,,Извор,, који је проглашен за најбољи хотел 

на Балкану.Након трогодишњег школовања на смеру конобар и четворогодишњем на 

смеру кувар,ученици могу наставити школовање,најпре у нашој школи која има 5-ти 

степен тј.специјалистичко образовање за ова два смера,потом на високој струковној 

технолошкој школи која има смер ,,менаџмент у туризму и угоститељству,, у нашем граду 

као и на високој струковној хотелијерској школи у Београду.Такође су ови смерови 

атрактивни и популарни јер након завршетка школе постоји могућност брзог 

запошљавања што показује да на бироу рада нема незапослених са овим занимањима. 

Ученици смера конобар који су учествовали на сајму виртуелних предузећа: 

1/6-конобар Лакић Јован, Радојичић Владимир, Матијашевић Давид, Живојиновић 

Александра, .Јосиповић Јована, Јовановић Стефан, Павловић Милош 
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3/6-конобарЈовановић Сандра.Драговић, Алиса.Јосиповић, Ивана.Вељовић, Тијана и Гајић 

Никола 

2/5-кувар ДукићЛазар, .Мијаљевић Никола, Павић Светозар и Питулић Раде. 

 

За презентовање угоститељске струке на сајму виртуелних предузећа обављена је сарадња 

са ТО Аранђеловац,високом технолошком школом и хотелом ,,Извор,, 

Помоћ у виду спонзорства пружили су: цвећара Мила, Слатко срце, декоратерска радња 

«Јасна» и ,,Крки,, д.о.о. 

Носиоци активности : Сања Продановић,Мирјана Десивојевић,Милан Чорлија,Биљана 

Чорлија,Тања Јанковић,Јелена Ћираковић и Иван Ђорђевић. 

 

 

 МЕСЕЦ MAРТ 2015. 

 

У месецу марту није било ваннаставних активности ученика.У прилогу овог извештаја се 

налазе и извештаји са блок наставе за месец март.Блок настава у месецу марту је успешно 

реализована у свим одељењима угоститељске струке. 

Наставници предмета услуживање ће у месецу априлу проћи обуку за имплементацију 

новог концепта завршног испита за смер конобар, трогодишње образовање где ће бити 

представљена сврха, циљеви и динамика полагања завршног испита по новом 

концепту.Такође ће се упознати и са методологијом оцењивања, инструментима за 

оцењивање, њихов значај и добиће инструкције за примену. 

Ученици смера Кулинарски техничар на четворогодишњем степену ће полагати матурски 

испит по старом концепту. 

 

 

 МЕСЕЦ AПРИЛ 2015. 

У месецу априлу није било ваннаставних активности за ученике угоститељске струке 

,смера конобар-кувар. 

Председник Стручног Већа је поднео усмену анализу о постигнутим резултатима ученика 

на крају трећег класификационог периода. Дат је и предлог за побољшање успеха ученика 

а то је организовање допунске наставе из предмета где су ученици показали лоше 

резултате. Одржани су родитељски састанци где је и родитељима скернута пажња на лоше 

резултате из појединих предмета и да више времена проводе са својом децом као и да 

редовније прате њихове постигнуте резултате у школи. 

Одржани су испити за ванредне и кандидате на специјалистичком образовању, смера 

кувар-конобар. 

У оквиру завршних испита на трогодишњем школовању, смера конобар, наставници 

услуживања су дана 28.04.2015.били на обуци за имплементацију завршног испита по 

новом концепту у Београду. 

На обуци је наставницима предочена сврха, циљеви и динамика завршног испита као и 

методологија оцењивања, инструменти за оцењивање, њихов значај и дате су инструкције 

оцењивачима. 

Сумирали су се ефекти обуке и дате су опште смернице за праћење и евалуацију завршног 

испита. 
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Обуку су похађали наставници услуживања:Сања Продановић, Тања Јанковић, Милан 

Чорлија и директор наше школе Зорица Ћираковић. 

25.-26.04.2015. у нашој школи је одржан семинар на тему ,,Пројектна настава као метод 

превенције ризичних понашања код младих-наркоманија,, 

Семинар носи 8 бодова 

Дана 25.04.2015. семинару су присуствовали наставник услуживања Сања Продановић и 

наставник куварства Биљана Чорлија,професор биологије Катарина Јовановић,професор 

здравствене културе Валентина Марковић. 

Дана 26.04.2015. семинару су присуствовали наставници услуживања Тања 

Јанковић,Милан Чорлија,Јелена Ћираковић,наставник куварства Иван Ђорђевић и 

професор хемије Драган Батрићевић. 

Дана 18.-19.04.2015. у нашој школи је одржан и семинар на тему ,,Унапређење стандарада 

квалитета у образовању,, 

Семинар носи 16 бодова и семинару је присуствовао наставник куварства Биљана Чорлија. 

 

 МЕСЕЦ MAJ 2015. 

 

 

У месецу мају ученици завршних разреда угоститељске струке, смера конобар-кулинарски 

техничар су се припремали за полагање завршног и матурског испита.Завршни испит за 

ученике смера конобар ће се полагати по новом концепту и ученици су упознати са свим 

прописима и правилима на предстојећем полагању испита. Одржана је и припремна 

настава где су ученици упознати са захтевима у радним задацима које ће ученици 

одрађивати а извлачити на сам дан полагања, упознати су и са начином оцењивања на 

завршном испиту. 

Санитарни преглед ученика ће се обавити почетком месеца јуна. 

 Дана 25.05.2015.наставник услуживања Сања Продановић и наставник куварства Иван 

Ђорђевић, су посетили три основне школе на територији града Младеновца где су 

одрађене презентације наше школе.У оквиру презентације представљени су смерови 

угоститељске струке као и  нов смер –посластичар (трогодишње образовање). 

Следеће основне школе су посећене: ОШ ,,Свети Сава,, ; ОШ ,,Момчило Живојиновић,,; 

ОШ ,,Коста Ђукић,,.Презентације су одрађене због великог интересовања ученика 

основних школа на територији Младеновца да наставе школовање у нашем граду на 

угоститељским смеровима. 

Дана 28.05.2015. у хотелу ,,Извор,, је одржана презентација наше школе и смерова 

угоститељско-туристичке струке.Промоција је одржана за ученике основних школа, осмог 

разреда.У промоцији су учествовали ученици завршних разреда угоститељске струке, 

смера конобар-кувар.Ивана Јосиповић и Никола Гајић,одељење 3/6 смера 

конобар,Миљајевић Никола и Невена Гајић,одељење 4/5 смера кувар. 

Носиоци активности :Сања Продановић,Јелена Ћираковић,Милан Чорлија,Тања Јанковић. 

 

Дана 29.05.-30.05.2015. у сарадњи са СРЦ ,,Шумадија,, ученици угоститељске стуке,смера 

конобар-кувар су одрадили два свечана пријема (свечани ручак и свечана вечера) поводом 

турнира у рукомету за екипе до 15 година у организацији ОРК ,,Шамот,,.Учешће у овој 

ваннаставној активности су узели ученици друге године.Софија Цветковић,Николић 
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Наташа и Јованка Стојановић,одељење 2/6 смера конобар и Аћимовић Никола,Милановић 

Урош,Комненовић Никола,Марко Гавриловић,одељење 2/5 смера кувар. 

Носиоци активности :Мирјана Десивојевић,Тања Јанковић,Сања Продановић и Јелена 

Ћираковић. 

 Сања Продановић,председник Стручног Већа угоститељске струке је објавила са 

Др.Мирком Лончаром практикум,,Нормативи и калкулације цена угоститељских услуга,, 

за вежбе из:куварства, посластичарства, услуживања, пекарства и информатике 

.Практикум је намењен студентима високе струковне хотелијерске школе за смер 

хотелијерство и ресторатерство као и за ученике средњих школа угоститељске струке како 

би што потпуније и лакше савладали наставни програм из практичних предмета у 

угоститељској струци. 

Сања Продановић, председник Стручног Већа угоститељске струке је одрадила рецензију 

уџбеника- Основи куварства и посластичарства за  II и III разред угоститељско-

туристичких школа за образовни профил конобар аутора Проф. др.Мирка Лончара и 

Проф.Ивице Миковића.Уџбеник је писан према плану и програму Министарства Просвете 

и науке,Републике Србије. 

 

 

 

 МЕСЕЦ JУН 2015. 

Ученици завршног разреда угоститељске струке смера конобар су дана 08.06.2015.-

10.06.2015. полагали завршни испит из предмета услуживање. 

Укупно је 17 ученика изашло на полагање завршног испита.Сви ученици су положили 

завршни испит са позитивним оценама. 

 Дана 12.06.-13.06.2015.одржан  је испитни рок за ванредне и кандидате петог степена. 

Ученици 1/6 смера конобар су обавили професионалну праксу у школском кабинету за 

услуживање од 22.06.-27.06.2015.док су ученици  одељења 2/6 распоређени у 

угоститељске објекте од 29.06.-11.07.2015. 

 Феријална пракса за одељење 3/5 ће се обавити у објектима од 22.06.-18.08.2015.Извештај 

ће бити достављен након доношења потврда ученика од угоститељских радњи где су 

ученици обавили праксу. 

Расподела часова по предметним наставницима ће се вршити након завршетка уписа 

ученика у нашу школу у првом уписном року.        

У нашој школи је одржана годишња Скупштина Црвеног крста,дана 15.06.2015. Ученици 

одељења 1/6,смера – конобар су одрадили свечани пријем –коктел-партија поводом овог 

дешавања. 

Блок настава је реализована по плану и програму у свим одељењима угоститељске струке.                                                                                                     
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ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА,ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 

ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ  ЗА 

УГОСТИТЕЉСКУ СТРУКУ 2014/2015. 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

КРИТЕРИЈУМ 

УСПЕХА 

 

Блок 

настава,професионална 

пракса и феријална пракса 

се обављају у следећим 

објектима: Хотел ,,Извор,, 

Мотел ,,Рујна Зора,, Дечије 

одмаралиште ,,Ино,, 

Ресторан ,,Александар,, и 

,,Гурман,, 

 

Фебруар 2015. 

Март 2015. 

Мај 2015. 

Јун 2015. 

 

Сања 

Продановић 

Мирјана 

Десивојевић 

Биљана 

Чорлија 

Милан Чорлија 

Тања Јанковић 

Миломир 

Остојић 

Биљана 

Добричић 

 

 

 

 

 

 

Поступно усвајање 

знања и вештина од 

простих ка 

сложенијим,вежбањем 

и 

понављањем,омогућава 

исправљање грешака у 

раду ученика;ученици 

су стално активни и 

ангажовани што 

повећава мотивацију 

ученика и усвајање 

потребног знања и 

вештина и радних 

навика. 

Сарадња омогућава 

ученицима да се брже 

запосле у радним 

организацијама у 

којима су обављали 

блок 

наставу,професионалну 

праксу и феријалну 

праксу. 

 

Сарадња са Црвеним 

Крстом:хуманитарне 

акције,припремање и 

служење на свечаним 

пријемима поводом дана 

Црвеног Крста,годишње 

скупштине и др.активности 

 

 

У току школске 

2014/2015. 

године 

 

Сања 

Продановић 

Мирјана 

Десивојевић 

Биљана 

Чорлија 

Биљана 

Добричић 

Милан Чорлија 

Тања Јанковић 

Катарина 

Јовановић и 

ученици 

 

Сарадња са СО 

Аранћеловац: 

припремање и служење  

свечаних пријема (коктел-

партије,банкети,топли и 

хладни бифеи) 

 

 

У току школске 

2014/2015. 

године 

 

Сања 

Продановић 

Мирјана 

Десивојевић 

Биљана 

Чорлија 

Биљана 

Добричић 

Милан Чорлија 

Тања Јанковић 

и ученици 
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Сарадња са ТО Аранћеловац 

и Центром за 

културу(посета 

сајмова,изложби,књижевних 

вечери,позоришним 

представама,промоцијама 

књига..) 

 

 

У току школске 

2014/2015. 

године 

 

 

Сања 

Продановић 

Мирјана 

Десивојевић 

Биљана 

Чорлија 

Биљана 

Добричић 

Милан Чорлија 

Тања Јанковић  

 

 

Мотивисање ученика 

да учествују у 

хуманитарним 

акцијама као и 

културним 

дешавањима у нашем 

граду и шире. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

12.12.2014. Угледни час – Полигон са лоптама (асистент) / писања припреме, дневник 

рада и  

                                                                                                 евалуциони листић                                      

28.01.2015. Угледни час – Рад на станицама (реализатор) / писања припреме, дневник 

рада и 

                                                                                       евалуциони   листић                                                             

05.09.-

07.05. 2015. 

Припрема екипа за општинско такмичење у кошарци / дневници осталиџ 

облика 

                                                                                                             рада 

08.10.2014. Општинско такмичење у кошарци – вођа екипе / извештај педагогу школе 

05.09.-

11.12. 2014. 

Припрема екипе за општинско такмичење у одбојци / дневник осталих 

облика 

                                                                                                              рада 

12.12.2014. Општинско такмичење у одбојци (организација и вођење екипе) / извештај 

                                                                                                    педагогу школе 

09.-

14.01.2015. 

Средњошколски одељенски турнир у малом фудбалу / извештај стручног 

већа 

(организација и вођење екипе) 

13.12.2014. 

06.03.2015. 

Припрема екипе за општинско такмичење у малом фудбалу / дневник 

осталих 

                                                                                                                                

облика рада 

07.03.2015. Општинско такмичење у малом фудбалу – вођење екипа / извештај педагогу 

                                                                                                                           

школе 

16.11.2014. 

30.03.2015. 

Припрема екипе за општинско такмичење у стрељаштву /дневник осталих 

                                                                                                              облика рада 

20.03.2015. Предавање – нове методе у настави физичког васпитања / извештај 

31.03.2015. Општинско такмичење у стрељаштву – организација / извештај педагогу 

и вођење екипе                                                                                      школе 

04.02.-

03.04.2015. 

Припреме екипе за општинско такмичење у рукомету / дневник осталих 

облика 

                                                                                                                     рада 

04.04.2015. Општинско такмичење у рукомету – организација / извештај педагогу школе 

и вођење екипе 

16.04.2015. Предавање – нове методе у настави физичког васпитања / извештај излагача 

април – мај 

2015. 

Присуство промоцији факултета и уџбеника / извештај стручног већа 

економиста 

април 2015. Пружање помоћи ученицима током студирања (хоспитовање) / извештај 

04.-16.02. 

2015. 

Пружање помоћи ученицима током студирања / извештај 

(спремања за полагање пријемног) 

02.03.2015. Организовање посета спортске манифестације, утакмице / извештај о посети 
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ОК „Шумадија“ ОК „Ваљево“ (огранизатор) 

24.05.2015. Предавање Ирине Јухас – професор са ФФВ – оријентиринг / извештај 

излагача 

29.05.2015. Дан изазова (вежбање свих ученика у току / извештај директору школе 

рекреативне паузе)  

мај – јун 

2015. 

Припрема ученика за пријемне испите / дневник припремне наставе 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2014-2015. 

 

Одбојка 12.12.2014. секција радила од 20.09.-10.12.2014. 

На општинском такмичењу екипа школе освојила је женска екипа је заузела II , а мушка I. 

На окружном такмичењу у Крагујевцу заузели смо II место. 

Мушка                                                                              Женска 

1.Новак Никола IV/2                                                        1.Живановић Анђела IV/3 

2.Агатуновић Никола II/4                                                 2.Вучетић Јована IV/1 

3.Арсенијевић Предраг IV/2                                            3.Гачевић Ивана IV/1 

4.Стојановић Вељко III/3                                                  4.Валентина Дамјановић IV/4 

5.Анђелковић Никола III/4                                               5.Ђорђевић Јована II/4 

6.Лабан Лука III/4                                                             6.Прекић Драгана III/1 

7.Игор Марковић III/3                                                      7.Докић Доротеја III/2                                                      

8. Бубања Ђорђе IV/3                                               

 

 

Кошарка 8.10.2014. секција радила од 10.09.-8.10.2014. 

На општинском такмичењу екипа наше школе освојила је: девојчице I место, дечаци II 

место. 

Мушка                                                                            Женска 

1.Живановић Давид III/4                                                1.Стевановић Јована III/2 

2.Анђелсковић Зоран III/2                                              2.Невена Зечевић III/2 

3.Стојановић Вељко III /3                                               3.Марићевић Јелена II/3 

4.Бубања Ђорђе IV/3                                                     4.Ђукић Александра IV/2 

5.Паповић Петар IV/4                                                   5.Прекић Драгана III/1 

6.Паповић Бојан IV/3                                                    6.Ђекић Марија IV/3 

7.Поповић Бојан IV/3                                                    7.Вучетић Јована IV/1 

8.Славковић Младен III/4                                               8.Бацић Наташа IV/2 

 

 

Фудбал 7.03.2015. секција радила од 20.11.2013.-5.03.2015. 

На општинском такмичењу мушка екипа наше школе освојила је I место. На окружном 

такмичењу у Крагујевцу заузели смо II место. 
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Мушка 

1.Анђелковић Никола III/4 

2.Гајић Ђорђе III/2 

3.Ђапић Бојан IV/2 

4.Паповић Никола IV/4 

5.Глишић Немања IV/4 

6.Николић Марко III/3 

7.Маринковић Александра IV/2 

8.Мијатовић Стефан IV/4 

9.Симоновић Мирко III/1 

10.Бакић Стефан III/3 

 

Рукомет 4.04.2015. секција радила од 20.01.-02.04.2015. 

На општинском такмичењу мушка екипа наше школе освојила је I место, а женска II 

место. На регионалном такмичењу у Крагујевцу екипа наше школе освојила је II место. 

Мушка                                                         Женска 

1.Бубања Ђорђе IV/3                                   1.Јовановић Катарина II/1 

2.Дамјановић Јован III/3                              2.Аничић Теодора II/1 

3.Јовановић Стефан III/3                            3.Денић Маја III/1 

4.Булатовић Огњен IV/5                             4.Зечевић Невена III/2 

5.Дамњановић Младен IV/2                       5.Милинковић Александра III/1 

6.Вукашиновић Лазар III/1                         6.Ђукић Александра IV/1 

7.Стојановић Вељко III/3                            7.Ђукић Анђела III/1 

8.Швабић Бранко IV/4                               8.Прекић Драгана III/1 

9.Марковић Игор III/2 

10. Арсенијевић Предраг IV/2 

 

 

Стрељаштво 31.03.2015. секција радила од 01.12.2013.-31.03.2015. 

На општинском такмичењу екипе наше школе освојиле су I место у обе конкуренције. На 

републичком такмичењу у Смедереву женска екипа заузела је I место на републичком 

такмичењу. 

Мушка                                                 Женска 

1.Бубања Ђорђе IV/3                          1.Усановић Тијана III/1 

2.Величковић Никола IV/3                 2.Зечевић Невена III/3 

3.Арсенијевић Предраг IV/2              3.Ристић Младена II/3 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Општине Аранђеловац школске 2014-2015 

ОДБОЈКА 

ЖЕНСКА ЕКИПА МУШКА ЕКИПА 

I место Гимназија I место Гимназија 

II место Економска школа II место Економска школа 

III место Техничка школа III место Техничка школа 

 

КОШАРКА 

ЖЕНСКА ЕКИПА МУШКА ЕКИПА 

I место Гимназија I место Техничка школа 

II место Економска 

школа 

II место Економска 

школа 

 I I I место Гимназија 

 

СТРЕЉАШТВО 

ЖЕНСКА ЕКИПА МУШКА ЕКИПА 

I место Економска 

школа 

I место Техничка школа 

II место Техничка 

школа 

II место Економска 

школа 

III место Гимназија III место Гимназија 

 

РУКОМЕТ 

ЖЕНСКА ЕКИПА МУШКА ЕКИПА 

I место Гимназија I место Техничка школа 

II место Економска школа II место Гимназија 

 III место Економска школа 

 

МАЛИ ФУДБАЛ 

МУШКА ЕКИПА 

I место Економска школа 

II место Техничка школа 

III место Гимназија 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

2014/2015. 

месец септембар  

 

Стручно веће друштвених наука је испунило све што је предвиђено планом и програмом 

рада стручног већа за месец септембар у школској 2014./2015.години: 

-усаглашен је критеријум оцењивања; 

-израђени су глобални и оперативни планови рада по предметима; 

-у организацији професора српског језика и књижевности,реализована је посета 

Фестивалу књиге у Аранђеловцу; 

-на седници стручног већа која је одржана 3.септембра 2014.године расправљало се о 

корелацији садржаја,временској артикулацији и одмеравању захтева могућностима и 

потребама ученика; 

-договорен је одабир ученика за рад у секцијама,додатној и допунској настави. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу септембру 

радили на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић,професор Историје,је: 

-присуствовала фестивалу књиге и промоцији књиге IN MEDIAS RES-Центар за културу 

Аранђеловац;5.9.2014.године; 

-стручна посета Народном музеју у Аранђеловцу и изложби „Мода 

шешира“;12.9.2014.године; 

-поводом 70 година ослобођења Аранђеловца у организацији ОО СУБНОР-а,одржала 

предавање на тему „Ослобођење Аранђеловца у II светском рату“;19.9.2014.год. 

Јасмина Каралић, професор Психологије и Грађанског васпитања,је: 

-присуствовала фестивалу књиге и промоцији књиге IN MEDIAS RES-Центар за културу 

Аранђеловац;5.9.2014.године; 

-подршка мрежа за ИОП,26.9.2014.године; 

 

Јован Митић, професор Верске наставе,је: 

-организовао и реализовао “Час духовности“,који је одржан у ЕУШ „Слободан Минић“ 

16.92014.године; 

-учествовао са ученицима школе на завршном „Часу духовности“у оквиру „Госпојинских 

свечаности“у Владичанском двору у Крагујевцу;20.9.2014.године; 

- подршка мрежа за ИОП,26.9.2014.године; 

Данијела Андријшевић,професор Српског језика и књижевности,је: 

-присуствовала са ученицима на Фестивалу књиге у Аранђеловцу;5.9.2014.године; 

-учествовала у организацији и реализацији “Часа духовности“,који је одржан у ЕУШ 

„Слободан Минић“ 16.92014.године; 

Слађана Дума,професор Српског језика и књижевности,је: 

-присуствовала са ученицима на Фестивалу књиге у Аранђеловцу;5.9.2014.године; 

-учествовала у организацији и реализацији “Часа духовности“,који је одржан у ЕУШ 

„Слободан Минић“ 16.92014.године; 

Милица Јовановић,професор Српског језика и књижевности,је: 

-присуствовала са ученицима на Фестивалу књиге у Аранђеловцу;5.9.2014.године; 
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-учествовала у организацији и реализацији “Часа духовности“,који је одржан у ЕУШ 

„Слободан Минић“ 16.92014.године; 

Ана Малетић,професор Српског језика и књижевности,је: 

-учествовала у организацији и реализацији “Часа духовности, који је одржан у ЕУШ 

„Слободан Минић“ 16.92014.године; 

Наташа Чоловић, професор Историје уметности и Ликовне културе,је: 

-учествовала у организацији и реализацији “Часа духовности“,који је одржан у ЕУШ 

„Слободан Минић“ 16.92014.године. 

 

                                   

                                                                                                                                                         

месец октобар  

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец октобар у школској 2014./2015.години испунило 

следеће: 

-на седници стручног већа одржаној 10.октобра 2014.године се разговарало о стручном 

усавршавању наставника,и сви чланови већа су упознати са планом акредитованих 

семинара за школску 2013./2014. годину; 

-на седници стручног већа одржаној 17.октобра 2014.године извршен је одабир метода и 

начина рада за унапређивање наставе и остваривање програмских садржаја; 

-у организацији професора српског језика и књижевности,реализована је посета Сајму 

књига у Београду. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу октобру 

радили на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић,професор Историје,је: 

-организовала посету Народнном музеју Аранђеловцу поводом отварања изложбе 

„Милунка Савић“-Присуствовали су ученици који похађају додатну наставу и одељење 

III/3, 10.октобар 2014.године; 

-присуствовала на промоцији књиге „Србија у Великом рату 1914-1918 “ Н.Радојевић и 

Љ.Димић,9.октобар 2014.године; 

-У VI Београдској гимназији отворила ауторску изложбу „ Век Великог рата“,27.октобар 

2014.године. 

Јасмина Каралић,професор психологије и грађанског васпитања,је: 

-присуствовала представи „Правилна исхрана за добро здравље”,21.октобар 2014-године 

-учествовала у припреми трибине о ХИВ; 

Мирјана Алошевић,професор Грађанског Васпитања и Руског језика,је: 

 -присуствовала представи „Правилна исхрана за добро здравље”,21.октобар 2014-године 

 -учествовала у припреми трибине о ХИВ;  

Испитивала троје ученика 5. Степена који су полагали испит из руског језика; 

-За ученике смера конобар  одредила термине за допунску наставу; 

-Ангажована у спровођењу плана боравка ученика из Русије; 

- Присуствовала семинару „Слободне зоне-јуниор“(Ја сам за – Само кажем) о активизму   

младих. 

Јован Митић,професор Верске наставе,је:  

-присуствовао представи „Правилна исхрана за добро здравље”,21.октобар 2014-године; 
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- учествовао са ученицима одељења III/5,III/6 и II/5 на Светој Литургији у цркви 

св.апостола Петра и Павла у Аранђеловцу,27.и 31.октобра 2014.године (стручна посета); 

 

Професори Српског језика и књижевности: 

-Данијела Андријашевић, 

-Слађана Дума, 

-Ана Малетић, 

-Милица Јовановић, 

су организовали и реализовали посету Сајму књига у Београду,са ученицима ЕУШ 

„Слободан Минић“ 28.октобра 2014.године;  

Професори Српског језика и књижевности: 

-Данијела Андријашевић, 

-Слађана Дума,  

-Милица Јовановић су: 

- Израдиле сценарио за представу „Правилна исхрана за добро здравље”. Припрема 

ученика за реализацију представе. 05. 10. 2014–20. 10. 2014; 

 

- Организовале и реализовале представу „Правилна исхрана за добро здравље” и осталих 

активности (у сарадњи са Црвеним крстом, ђачким парламентом, еколошком и драмском 

секцијом) поводом обележавања Светског дана хране. 21. октобра. 2014;  

 

- Израдиле сценарио за представу „Аларм за помоћ” која се бави проблемом трговине 

људима. Припрема ученика за реализацију представе 25. 10. 2014–04. 11. 2014.године. 

 

 

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне културе,је: 

-присуствовала Сајму књига у Београду 24.октобра. 

Јасминка Стојановић,професор Историје је:  

-организовала посету Народнном музеју Аранђеловцу поводом отварања изложбе 

„Милунка Савић“-Присуствовали су ученици који похађају додатну наставу и одељење 

III/6, 20.октобар 2014.године; 

-одржала огледни час у одељењу II/5,27.октобра 2014.године. 

 

 месец новембар  

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец новембар у школској 2014./2015.години испунило 

је следеће: 

-На седници стручног већа одржаној 7.новембра 2014.године,извршена је анализа успеха   

на крају првог класификационог периода,као и анализа реализације плана и програма. 

-На седници стручног већа одржаној 14.новембра 2014.године разговарало се о  

ефикасности рада додатне наставе и извршена је анализа планираних мера за 

унапређивањеквалитета образовно-васпитног рада. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу новембру 

радили на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић,професор Историје, је: 



62 
 

-Учествовала на конференцији „Велики рат-сто година касније“,као излагач и 

реализатор,1.новембра 2014.године; 

-Одржала радионицу „Бибилиотека као сервис знања“у оквиру ауторског пројекта 

„Истражујем и унапређујем своја знања“,22.новембра 2014.године; 

-Одржала едукативну радионицу „Први светски рат у библиотечким фондовима“ у оквиру 

пројекта „Истражујем и унапређујем своја знања“,29.новембра 2014.године. 

Јасмина Каралић,професор Психологије и Грађанског васпитања,је: 

-присуствовала трибини „Трговина људима“ одржаној у Економско-угоститељској школи 

„Слободан Минић“ у Аранђеловцу,5.новембра 2014.године; 

-присуствовала семинару „Инклузивно образовање и индивидуални образовни 

план“,одржаном у Основној школи „Милан Илић-Чича“у Аранђеловцу,15.и 16.новембра 

2014.године; 

-присуствовала трибини „Само кажем“ у Економско-угоститељској школи „Слободан 

Минић“ у Аранђеловцу,26.новембра 2014.године. 

Јовановић Милица, професор Српког језика и књижевности,је: 

-Учествовала у организацији и реализацији представе „Аларм за помоћ” и осталих 

активности (у сарадњи са Црвеним крстом, ђачким парламентом, еколошком и драмском 

секцијом) поводом обележавања Светског дана борбе против трговине људима. 

5.новембра 2014.године; 

-Присуствовала представи „Сан летње ноћи”, коју су, у оквиру 10. Позоришног фестивала 

у Аранђеловцу, извели глумци позоришта „Бошко Буха”  13. новембра 2014.године 

-Учествовала у организацији и реализацији представе  „Покондирена ти ква”, која је била 

део програма приређеног за госте из Русије. 17. новембра 2014.године; 

- Припрема и реализација часа ком су присуствовали ученици из Русије, као и ученици 

наше школе (ученицима је представљена наша азбука, кратка историја историје српског 

књижевног језика, заједничке тачке у развоју српског и руског књижевног језика). 17. 

новембра 2014.године. 

 Дума Слађана,професор Српског језока и књижевности, је: 

- Учествовала у организацији и реализацији представе „Аларм за помоћ” и осталих 

активности (у сарадњи са Црвеним крстом, ђачким парламентом, еколошком и драмском 

секцијом) поводом обележавања Светског дана борбе против трговине људима. 

5.новембра 2014.године; 

-Учествовала у организацији и реализацији представе  „Покондирена ти ква”, која је била 

део програма приређеног за госте из Русије. 17. новембра 2014.године;  

- Припрема и реализација часа ком су присуствовали ученици из Русије, као и ученици 

наше школе (ученицима је представљена наша азбука, кратка историја историје српског 

књижевног језика, заједничке тачке у развоју српског и руског књижевног језика). 17. 

новембра 2014.године. 

 

 Андријашевић Данијела,професор Српског језока и књижевности,је: 

  

- Учествовала у организацији и реализацији представе „Аларм за помоћ” и осталих 

активности (у сарадњи са Црвеним крстом, ђачким парламентом, еколошком и драмском 

секцијом) поводом обележавања Светског дана борбе против трговине људима. 

5.новембра 2014.године; 
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-Учествовала у организацији и реализацији представе  „Покондирена ти ква”, која је била 

део програма приређеног за госте из Русије. 17. новембра 2014.године;  

 

Мирјана Алошевић,професор Грађанског васитања и Руског језика је:  

-присуствовала трибини „Трговина људима“ одржаној у Економско-угоститељској школи 

„Слободан Минић“ у Аранђеловцу,5.новембра 2014.године 

-присуствовала трибини „Само кажем“ у Економско-угоститељској школи „Слободан 

Минић“ у Аранђеловцу,26.новембра 2014.године;  

-Ангажована у спровођењу плана боравка ученика из Русије: 

 

 Јован Митић,професор Верске наставе,је: 

 

- Учествовао у организацији и реализацији  програма приређеног за госте из Русије. 17. 

новембра 2014.године; 

 

-присуствовао трибини „Само кажем“ у Економско-угоститељској школи „Слободан 

Минић“ у Аранђеловцу,26.новембра 2014.године.  

        

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне уметности,је:  

-учествовавала у организацији и реализацији  изложбе приређене за госте из Русије. 17. 

новембра 2014.године; 

Присуствовала програму који је приређен за госте из Русије,17.новембра 2014.године. 

 

 

           месец децембар  

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец децембар у школској 2014./2015.години испунило 

је следеће: 

-у организацији професора грађанског васпитања, Јасмине Каралић и Мирјане Алошевић, 

педагога школе Росанде Вујовић реализовано је обележавање Светског Дана борбе против 

Сиде, у сарадњи са Здравственим центром и Организацијом Црвеног крста из 

Аранђеловца. 

-у организацији ОО Субнор-а и професорке истоирје Соње Павловић,извршен је одабир и 

припрема ученика за Децембарске свечаности поводом 100 година од Колубарске битке. 

Соња Павловић, професор Историје,је: 

-у сарадњи са Удружењем пензионера општине Аранђеловац, одржала предавање 

„Колубарска битка-100 година касније“ поводом годишњице Колубарске битке.Том 

приликом отворила је и ауторску изложбу „Век Великог рата“.Након тога дала је и две 

изјаве за ТВ „Сунце“и ТВ „Шумадију“, 10.децембра 2014.године; 

-присуствовала 100-годишњици обележавања Колубарске битке,15.децембра 2014.године; 

-одржала радионицу „Ја сам у библиотеци и стварам“у просторијама Народне библиотеке 

„Свети Сава“ у Аранђеловцу,20.децембра 2014.године. 

Јасмина Каралић,професор Психологије и Грађанског васпитања,је: 

-организовала и реализовала трибину и представу о преношењу ХИВ-а  и осталих 

активности (у сарадњи са Домом здравља Аранђеловац, Организацијом Црвеног крста из 
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Аранђеловца, ђачким парламентом, еколошком и драмском секцијом) поводом 

обележавања Светског дана борбе против сиде.  04. децембра. 2014.године. 

Мирјана Алошевић,професор Грађанског васпитања и Руског језика,је: 

- организовала и реализовала трибину и представу о преношењу ХИВ-а  и осталих 

активности (у сарадњи са Домом здравља Аранђеловац, Организацијом Црвеног крста из 

Аранђеловца, ђачким парламентом, еколошком и драмском секцијом) поводом 

обележавања Светског дана борбе против сиде.  04. децембра. 2014.године. 

 

Јовановић Милица, професор Српког језика и књижевности,је: 

- учествовала у изради сценарија и припреми ученика за реализацију представе која се 

бави преношењем ХИВ-а 20. 11. 2014–03. 12. 2014. 

-организовала и реализовала представу о преношењу ХИВ-а и осталих активности (у 

сарадњи са Домом здравља Аранђеловац,Организацијом Црвеног крста из Аранђеловца, 

ђачким парламентом, еколошком и драмском секцијом) поводом обележавања Светског 

дана борбе против сиде.  04. новембар 2014.године. 

Дума Слађана, професор Српског језика и књижевности, је:  

 

- учествовала у изради сценарија и припреми ученика за реализацију представе која се 

бави преношењем ХИВ-а 20. 11. 2014–03. 12. 2014. 

-организовала и реализовала представу о преношењу ХИВ-а и осталих активности (у 

сарадњи са Домом здравља Аранђеловац,организацијом Црвеног крста из Аранђеловца, 

ђачким парламентом, еколошком и драмском секцијом) поводом обележавања Светског 

дана борбе против сиде.  04. новембар 2014.године. 

Андријашевић Данијела,професор Српског језика и књижевности,је: 

 

 - учествовала у изради сценарија и припреми ученика за реализацију представе која се 

бави преношењем ХИВ-а 20. 11. 2014–03. 12. 2014. 

-организовала и реализовала представу о преношењу ХИВ-а и осталих активности (у 

сарадњи са Домом здравља Аранђеловац,организацијом Црвеног крста из Аранђеловца, 

ђачким парламентом, еколошком и драмском секцијом) поводом обележавања Светског 

дана борбе против сиде.  04. новембар 2014.године. 

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне културе,је: 

-организовала изложбу радова ученика школе поводом обележавања Светског дана борбе 

против сиде.  04. новембар 2014.године; 

-у Трсту посетила Il Museo E Le Sue Opere 5.децембра 2014.године; 

-посетила цркву Светог Марка и Дуждеву Палату, цркву Санта Марија Дела Салуте у 

Венецији,у којој се налази стална поставка Тицијанових и Тинторетових слика,7.децембра 

2014.године. 

Јован Митић, професор Верске наставе,је: 

-присуствовао трибини и представи  поводом обележавања Светског дана борбе против 

сиде,4. децембар 2014.године. 

Јaсминка Јовановић, професор Историје,је: 

-одржала јавни час поводом 100-годишњице Колубарске битке,15.децембра 2014.године. 
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          месец  јануар 

Стручно веће друштвених наука је испунило све што је предвиђено планом и програмом 

рада стручног већа за месец  јануар у школској 2014./2015.години: 

-на седници стручног већа друштвених наука,одржаној 22.1.2014.извршена је анализа 

успеха ученика на крају првог полугодишта и утврђене су теме за матурске испите. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу јануару 

радили на пољу стручног усавршавања: 

Јован Митић,професор Верске наставе,је: 

-организовао и одржао пробе хора за Светосавску академију у периоду од 20.до 26.јануара 

2015.године; 

-у организацији вероучитеља Јована Митића,професора српског језика и књижевности 

Слађане Думе , Данијеле Андријашевић и Милице Јовановић професора ликовне 

уметности Наташе Чоловић,припемљен је програм за Светосавску академију,која је 

одржана на дан прослављана Светог Саве 27.јануара 2015.године. 

Данијела Андријашевић,професор Српског језика и књижевности,је: 

-припремала ученике за Светосавску академију у периоду од 20.до 26.јануара 2015.године; 

-у организацији вероучитеља Јована Митића,професора српског језика и књижевности 

Слађане Думе , Данијеле Андријашевић и Милице Јовановић,професора ликовне 

уметности Наташе Чоловић,припемљен је програм за Светосавску академију,која је 

одржана на дан прослављана Светог Саве 27.јануара 2014.године. 

Слађана Дума,професор Српског језика и књижевности,је:  

-припремала ученике за Светосавску академију у периоду од 20.до 26.јануара 2015. 

године; 

-у организацији вероучитеља Јована Митића,професора српског језика и књижевности 

Слађане Думе , Данијеле Андријашевић и Милице Јовановић,професора ликовне 

уметности Наташе Чоловић,припемљен је програм за Светосавску академију,која је 

одржана на дан прослављана Светог Саве 27.јануара 2014.године. 

 

Наташа Чоловић, професор Историје уметности и Ликовне уметности, је: 

-припремала радове са ученицима за Светосавску академију,22.и 23.јануара 2015.године;  

-у организацији вероучитеља Јована Митића,професора српског језика и књижевности 

Слађане Думе , Данијеле Андријашевић и Милице Јовановић,професора ликовне 

уметности Наташе Чоловић,припемљен је програм за Светосавску академију,која је 

одржана на дан прослављана Светог Саве 27.јануара 2015.године. 

Милица Јовановић, професор српског језика и књижевности ,је: 

-припремала ученике за Светосавску академију у периоду од 20.до 26.јануара 2015. 

године; 

-у организацији вероучитеља Јована Митића,професора српског језика и књижевности 

Слађане Думе , Данијеле Андријашевић и Милице Јовановић,професора ликовне 

уметности Наташе Чоловић,припемљен је програм за Светосавску академију,која је 

одржана на дан прослављана Светог Саве 27.јануара 2015.године. 

Соња Павловић,професор Историје,је: 

-одржала четврту радионицу „ Ја сам сазнао и своја знања желим да поделим“ у оквиру 

пројекта ИСТРАЖУЈЕМ И УНАПРЕЂУЈЕМ СВОЈА ЗНАЊА,у сарадњи са Народном 

библиотеком Свети Сава у Аранђеловцу, 24.јануар 2015.године; 
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-присуствовала на свечаној Светосавској академији у просторијама школе,27.јануар 

2015.године. 

-присуствовала састанку са представницима ФОНД-а Први српски устанак и проф.  

Жељком Зиројевићем у Орашцу у Марићевића јарузи. Том приликом примљени су и 

поклони(стручна литература) за школску библиотеку, 31. Јануар 2015.године. 

Јасмина Каралић,професор Психологије и Грађанског васпитања,је:  

-присуствовала на свечаној Светосавској академији у просторијама школе,27.јануар 

2015.године. 

-учествовала у организацији и реализацији радионица и предавања за ученике  првог и 

другог разреда, поводом Националног дана без дуванског дима, у Економско-

угоститељској школи „Слободан Минић“, 31.јануара 2015.године. 

Мирјана Алошевић,професор Руског језика и Грађанског васпитања, је:  

-присуствовала на свечаној Светосавској академији у просторијама школе,27.јануар 

2015.године. 

 

месец фебруар  

 

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвиђено планом и 

програмом рада стручног већа за месец фебруар у школској 2014./2015.години испунило је 

следеће: 

-на седници стручног већа,одржаној 27.фебруара 2015.године говорило се о реализованим 

активностима чланова стручног већа.Извршена је заједничка анализа,издвојени су 

примери добре праксе уз сугестије за даљи рад наставника.Такође на седници је било речи 

о обележавању Дана школе и констатовано је да је организацију прослављања Дана 

школе,преузело стручно веће економске групе предмета. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу фебруару 

радили на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић, професор Историје,је: 

-организовала школско такмичење из историје,4.фебруар 2015.године;  

-одржала промоцију часописа Сретење у парохијском дому Буковичке цркве, представила 

часопис као аутор два текста и као уредник часописа, 13. Фебруар 2015.године; 

-присуствовала са ученицима који похађају секцију за историју,на манифестацији у 

Марићевића јарузи поводом обележавања Дана државности, 15. Фебруар 2015.године. 

Јасмина Каралић, професор Психологије и Грађанског васпитања,је: 

-са ученицима драмске секције Економско-угоститељске школе организовала и 

реализовала ауторску представу о ХИВ-у и болестима зависности у Основној школи 

„Милан Илић-Чича“у Аранђеловацу,24.фебруара 2015.године; 

-присуствовала Сајму вирутелних предузећа у ЕУШ „Слободан Минић“у 

Аранђеловцу,27.фебруар 2015.године. 

Данијела Андријашевић, професор Српског језика и књижевности,је: 

-припремала ученике за учешће на општинској Књижевној олимпијади,у периоду од 15.- 

28.фебруара 2015.године. 

Слађана Дума, професор Српског језика и књижевности,је: 

-припремала ученике за учешће на општинској Књижевној олимпијади,у периоду од 15.- 

28.фебруара 2015.године. 
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Милица Јовановић, професор Српског језика и књижевности,је:  

-припремала ученике за учешће на општинској Књижевној олимпијади,у периоду од 15.- 

28.фебруара 2015.године. 

Јасминка Јовановић, професор Историје, је:  

-организовала школско такмичење из историје,4.фебруар 2015.године. 

 

месец  март  

 

Стручно веће друштвених наука, руководећи се оним што је предвиђено планом и 

програмом рада стручног већа за месец март у школској 2014./2015.години испунило је 

следеће: 

-на седници стручног већа,одржаној 30.марта 2015.године,разговарало се о организацији и   

реализацији општинских такмичења из рецитовања,историје.Извршена је анализа о 

учешћу и резултатима које су ученици наше школе постигли на такмичењима. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу марту радили 

на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић, професор Историје,је: 

-са ученицима учествовала на оппштинском такмичењу из историје 21.марта.2015.године; 

Милица Јовановић, професор Српског језика и књижевности је:  

 

-учествовала на општинској Књижевној олимпијади, (прегледање тестова), 1.марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учешће на регионалној Књижевној олимпијади у периоду 

-учествовала у раду жирија на Општинском такмичењу у рецитовању за ученике основних 

школа одржаном у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу 23. марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учествовање на Општинском такмичењу у рецитовању одржаном 

у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу, 24. марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Милан Илић Чича” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм), 

27.марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Светолик Ранковић” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм) 31.март 

2015.године 

-припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању; 

-припремала ученике за регионалну Књижевну олимпијаду. 

 

Данијела Андријашевић, професор Српског и књижевности, је: 

-учествовала на општинској Књижевној олимпијади, (прегледање тестова), 1.марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учешће на регионалној Књижевној олимпијади у периоду 
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-учествовала у раду жирија на Општинском такмичењу у рецитовању за ученике основних 

школа одржаном у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу 23. марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учествовање на Општинском такмичењу у рецитовању одржаном 

у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу, 24. марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Милан Илић Чича” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм), 

27.марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Светолик Ранковић” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм) 

31.марта 2015.године 

-припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању; 

-припремала ученике за регионалну Књижевну олимпијаду. 

 

Слађана Дума, професор Српског језика и књижевности,је:  

-учествовала на општинској Књижевној олимпијади, (прегледање тестова), 1.марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учешће на регионалној Књижевној олимпијади у периоду 

-учествовала у раду жирија на Општинском такмичењу у рецитовању за ученике основних 

школа одржаном у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу 23. марта 

2015.године; 

-припремала ученика за учествовање на Општинском такмичењу у рецитовању одржаном 

у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу, 24. марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Милан Илић Чича” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм), 

27.марта 2015.године; 

-гостовање у Основној школи „Светолик Ранковић” у Аранђеловцу, припремање програма 

који је том приликом изведен (пројекција филма о ХИВ-у, ученичка представа 

„Превенција полно преносивих болести и болести зависности”, музички програм) 

31.марта  2015.године. 

-припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању; 

-припремала ученике за регионалну Књижевну олимпијаду. 

Јасминка Јовановић,професор Историје,је:  

-одржала десет часова припремне наставе за општинско такмичење; 

-са ученицима учествовала на оппштинском такмичењу из историје 21.марта.2015.године. 

Јован Митић,професор Верске наставе, је: 

-присуствовао концерту духовне и световне музике „У сусрет Васкрсу“,одржаном у 

Основној школи „Светолик Ранковић“у Аранђеловцу,30.марта 2015.године. 

месец април  

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец април у школској 2014./2015.години,испунило је 

следеће: 
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-на седници стручног већа друштвених наука,одржаној 9.априла 2015.године извршена је 

анализа остварених резултата у настави на крају трећег класификационог периода и 

евалуација реализованих мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног 

рада.Такође,чланови већа су се сложили да се изврше консултације са матурантима у вези 

предстојећих матурских испита. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу априлу радили 

на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић,професор Историје,је: 

-организовала припремну наставу за регионално такмичење из историје(5 часова);   

 -учествовала на регионалном такмичењу из историје у Крагујевцу(пласман на републичко 

такмичење остварила Кристина Живановић), 18.априла 2015.године; 

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Логос, 22.априла 2015.године;  

-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије,24.априла 2015.године. 

Јасмина Каралић,професор Психологије и Грађанског васпитања је:  

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Логос, 22.априла 2015.године; 

-учествовала на семинару „Стандардизација квалитета у настави“18.и19.априла 

2015.године;  

-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије 24.априла 2015.године. 

Мирјана Алошевић,професор Руског језика и Грађанског васпитања је: 

-учествовала на семинару „Стандардизација квалитета у настави“18.и19.април 

2015.године. 

 

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне културе, је: 

-са ученицима припремила изложбу Васкршњих јаја у ЕУШ „Слободан Минић“ и 

Буковичкој цркви у Аранђеловцу,9.и 10.априла 2015.године. 

 -учествовала на семинару „Стандардизација квалитета у настави“18.и19.април 

2015.године;  

-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије 24.априла 2015.године; 

-учествовала на конкурсу дечјих ликовних радова „Плава планета“-„Кажем вода,мислим 

Живот“,поводом Дана планете,у Крагујевцу,22.априла 2015.године; 

-присуствовала промоцији књиге „Од пашњака до научењака“-Михајла Пупина,у 

Економско-угоститељјској школи „Слободан Минић“ у аранеловцу30.априла 2015.године. 

Јован Митић, професор Верске наставе,је:  

-са ученицима припремио изложбу Васкршњих јаја у ЕУШ „Слободан Минић“ и 

Буковичкој цркви у Аранђеловцу,9 и 10.априла 2015.године;  

-учествовавао на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије 25.априла 2015.године. 

Данијела Андријашевић, професор Српског језика и књижевности,је: 

-учествовала на регионалној Књижевној олимпијади, (прегледање тестова) 4.априла 

2015.године; 

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Логос, 22.априла 2015.године; 
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-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије“ 25.априла 2015.године; 

– припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању одржаном 26.  

априла 2015.године у библиотеци у Рачи. 

 

Слађана Дума, професор Српског језика и књижевности,је: 

 

 -учествовала на регионалној Књижевној олимпијади, (прегледање тестова) 4.априла 

2015.године; 

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Логос, 22.априла 2015.године; 

-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије“ 25.априла 2015.године; 

– припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању одржаном 26.  

априла 2015.године у библиотеци у Рачи. 

 

Милица Јовановић, професор Српског језика и књижевности,је:  

 

-учествовала на регионалној Књижевној олимпијади, (прегледање тестова) 4.априла 

2015.године; 

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Логос, 22.априла 2015.године; 

-учествовала на семинару „Пројектна настава као метод превенције ризичног понашања 

код младих на примеру наркоманије“ 25.априла 2015.године; 

– припремала ученике за учешће на Регионалном такмичењу у рецитовању одржаном 26.  

априла 2015.године у библиотеци у Рачи.    

 

       месец мај                                                                

 

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец мај у школској 2014./2015.години испунило 

следеће: 

-на седници стручног већа,одржаној 27.маја 2015.године извршена је анализа посећених 

семинара и анализа успеха ученика четвртог разреда на крају другог полугодишта. 

-у току месеца маја,професори српског језика и књижевности су организовали припреме 

за матурски испит и пробни матурски испит из српског језика и књижевности. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу марту радили 

на пољу стручног усавршавања: 

Соња Павловић,професор Историје,је: 

-организовала стручну посету Народној банци у Београду,5.маја 2015.године; 

-учествовала на Државном такмичењу из историје у Београду,10.маја 2015.године; 

-присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Клетт и присуство на стручној 

трибини на ПМФ у Крагујевцу,15.маја 2015.године; 

-одржала промоцију Економско-угоститељске школе „Слободан Минић“ у Основној 

школи „Свети Сава“ и у Основној школи „Милан Илић-Чича“ у Аранђеловцу,19.маја 

2015.године; 
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-одржала промоцију Економско-угоститељске школе „Слободан Минић“ у Основној 

школи „Светолик Ранковић“ у Аранђеловцу,20.маја 2015.године; 

-одржала промоцију у Хотелу Извор, за ученике завршних разреда у општини 

Аранђеловац,28.маја 2015.године. 

Јасмина Каралић,професор Психологије и Грађанског васпитања је: 

-организовала и реализовала дебату ученика III - 1,3 (професор Мирјана Алошевић у 

сарадњи са професором Митић Јованом) и IV-1,3(професор Јасмина Каралић),4.маја 

2015.године. 

--присуствовала на промоцији уџбеника издавачке куће Клетт и присуство на стручној 

трибини на ПМФ у Крагујевцу,15.маја 2015.године; 

 

Јован Митић, професор Верске наставе,је: 

-организовао и реализовао дебату ученика III - 1,3 (професор Мирјана Алошевић у 

сарадњи са професором Митић Јованом) и IV-1,3(професор Јасмина Каралић),4.маја 

2015.године. 

Мирјана Алошевић,професор Руског језика и Грађанског васпитања:  

-организовала и реализовала дебату ученика III - 1,3 (професор Мирјана Алошевић у 

сарадњи са професором Митић Јованом) и IV-1,3(професор Јасмина Каралић),4.маја 

2015.године. 

Милица Јовановић, професор Српског језика и књижевности,је: 

-учествовала у раду жирија на Општинском такмичењу у изражајном читању за ученике 

основних школа одржаном у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу,11 

маја.2015.године; 

- учествовала у раду жирија на Општинском такмичењу у изражајном читању за ученике 

основних школа одржаном у Народној библиотеци „Свети Сава” у Аранђеловцу,12 

маја.2015.године. 

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне уметности, је: 

-посетила Национални музеј у Копенхагену,13.маја 2015.године; 

-посетила Глиптотеку у Копенхагену,16.маја 2015.године                                                      

 

        месец  јун   

Стручно веће друштвених наука руководећи се оним што је предвођен планом и 

програмом рада стручног већа за месец  јун у школској 2014./2015.години испунило 

следеће: 

-на седници стручног већа,која је одржана 22.6.2014.године констатовано је да је успешно 

завршена израда и обрада матурских радова,анализирани су резултати са такмичења,као и 

анализа рада стручног већа у току школске 2013./2014.године,са одређеним сугестијама 

како би стручно веће друштвених наука,могло да ради у наредној школској години. 

Поред наведених активности,професори,чланови стручног већа су у месецу јуну радили на 

пољу стручног усавршавања: 

Мирјана Алошевић, професор руског језика и грађанског васпитања је:  

 

-у периоду од 16.до 17.јуна 2015.године ,радила као супервизор на пријемним испитима 

који су одржани у основним школама у општини Аранђеловац; 
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- супервизија матурског испита у ОШ“Свети Сава“-полагање и ОШ“С.Ранковић“ 

прегледање;16,јун 2015.године; 

 

- супервизија матурског испита у ОШ“Свети Сава“-полагање;17.јун 2015.године. 

 

Наташа Чоловић,професор Историје уметности и Ликовне уметности, је: 

-организовала припремну наставу за матурски испит у периоду од 1.до 5 јуна 2015.године; 

-одржала полагање матурског испита,11.јуна 2015.године. 

Јован Митић, професор Верске наставе,је: 

-радио као супервизор у О.Ш. „Вук Караџић“ у Стојнику(супервизија)  и О.Ш. „Илија 

Гарашанин “(прегледање) у   Аранђеловцу,17.6.2015.године; 

Милица Јовановић,професор Српског језика и књижевности,је: 

-организовала и реализовала излет за ученике (манастир Жича, Матарушка Бања, Врњачка 

Бања),2.јуна 2015.године; 

-присуствовала одбрани докторске дисертације Ивана Златковића на тему „Хумор у 

народној прози“,на Филолошком факултету у Београду,30.јуна 2015.године. 

Данијела Андријашевић,професор Српског језика и књижевности,је:  

-организовала и реализовала излет за ученике (манастир Жича, Матарушка Бања, Врњачка 

Бања),2.јуна 2015.године;  

Слађана Дума, професор Српског језика и књижевности,је: 

-организовала и реализовала излет за ученике (манастир Жича, Матарушка Бања, Врњачка 

Бања),2.јуна 2015.године; 

Професори Српског језика и књижевности: 

-Милица Јовановић;  

-Данијела Андријашевић; 

-Слађана Дума; 

-Ана Малетић ; 

су успешно организовале и реализовале, израду и обраду матурских радова из Српског 

језика и књижевности ,3.и 4.јуна 2015.године. 

 

 

Извештај о учешћу на Регионалној  Књижевној олимпијади 

Дана 04. 04. 2015. у Другој крагујевачкој гимназији организовано је регионално 

такмичење из књижевности за ученике гимназија и средњих стручних школа, Књижевна 

олимпијада. На такмичењу је учествовала ученица Економско-угоститељске школе 

„Слободан Минић” Јелена Коларевић (одељење I-3). 

Са 15 бодова, од 20 могућих, освојила је пето место и није се пласирала на републичко 

такмичење. 

Извештај о учешћу на Општинској Књижевној Олимпијади 

Дана 01. 03. 2015. у Гимназији „Милош Савковић” у Аранђеловцу организовано је 

општинско такмичење из књижевности за ученике гимназија и средњих стручних школа, 

Књижевна олимпијада. На такмичењу су учествовале ученице Економско-угоститељске 

школе „Слободан Минић” Јелена Коларевић (одељење I-3) и Ксенија Стојановић 

(одељење I-3). 
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Јелена Коларевић је освојила прво место (16 поена) и пласирала се на регионално 

такмичење, док је Божана Бобић освојила 14 поена и није се пласирала на регионално 

такмичење. 

Извештај о приредби поводом прославе дана Светог Саве 

        У четвртак 27. јануара 2015. године, у нашој школи као и у школама широм Србије,  

обележен је и прослављен Дан Светог Саве. 

        Том приликом у организацији професора верске наставе Јована Митића и професорки 

српског језика и књижевности,  Данијеле Андријашевић, Слађе Думе и Милице Јовановић,  

одржана је   пригодна свечаност у оквиру које су ученици певали, рецитовали, говорили 

на тему Светог Саве и тиме по ко зна који пут све подсетили на величину и  значај 

највећег српског просветитеља.  

 

 

 

Извештај о раду Драмске секције  

 

      У току школске 2014/2015 године, све активности рецитаторске секције, предвиђене 

годишњим планом рада, у потпуности су реализоване. У раду драмске секције 

учествовали су: Милена Луковић IV/1 ,Селена Вујовић I/3, Магдалена Ђилас I/1, Ђорђе 

Бубања IV/3. 

Извештај о раду Рецитаторске  

          У току школске 2014/2015. године, све активности рецитаторске секције, предвиђене 

годишњим планом рада, у потпуности су реализоване. 

   У раду рецитаторске секције учествовали су: Милица Ивовић III/3,Бранислав 

Момчиловић III/5,Ивана Вићентијевић III/4,Бојана Милинковић III/4. 

 

Извештај са матурског испита из Историје уметности 

 Maтурски испит одржан је 11. 06.2015. у 14 часова. у Свечаној сали наше школе. 

Комисију су чинили разредни професор Милосав Булатовић професор еконоимске групе 

предмета и професорка историје Соња Павловић. 

Испит су полагале ученице IV/1 , смер Туристички техничар, Јелена Михајловић и 

Гордана Јовановић. 

Ученице су извлачиле цедуљице на којима су се налазила по три испитна питања. 1 

 

  

Извештај о приредби поводом прославе Дана Светог Саве 

        У четвртак 27. јануара 2015. године, у нашој школи као и у школама широм Србије,  

обележен је и прослављен Дан Светог Саве. 

        Том приликом у организацији професора верске наставе Јована Митића и професорки 

српског језика и књижевности,  Данијеле Андријашевић, Слађе Думе и Милице Јовановић,  

одржана је   пригодна свечаност у оквиру које су ученици певали, рецитовали, говорили 

на тему Светог Саве и тиме по ко зна који пут све подсетили на величину и  значај 

највећег српског просветитеља.  
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Извештај 

Поводом обележавања Дана државности и годишњице од подизања Првог српског 

устанка, дана 15. Фебруара 2015. године професорка историје Соња Павловић је  са својим 

ученицима који похађају додатну наставу из историје  и историјску секцију присуствује 

манифестацији у Орашцу.  

Ученици наше школе: Бојан Лабан, Далиборка Благојевић, Гордана Јовановић, Радован 

Петковић, Ђорђе Бубања,,Немања Илић, Јована Благојевић, Јелена Јовановић су са 

професорком а дана 15. Фебруара 2014. године ишли на прославу обележавања 

годишњице Првог српског устанка и Дана државности. Ученици су присуствовали 

свечаности у Марићевића јарузи у Орашцу а након свечаности обишли комплекс музеја. 

Сарадња наше школе и Фонда Први српски устанак наставиће  се и у даљем периоду.  

Извештај о реализацији такмичења из Историје у школској 2014/2015. 

 У току ове школске године Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 

са Друштвом историчара „Стојан Новаковић“ организовало такмичења из историје за 

ученике основних и средњих школа према утврђеном календару такмичења. 

Ученици наше школе узели су учешће на такмичењу на школском, општинском, 

регионалном и државном нивоу, у категорији средњих стручних школа за други, трећи и 

четврти разред. 

Школско такмичење је одржано у просторијама Економске школе дана 23. Фебруара. На 

такмичењу је учествовало 6 ученика и то: Урош Миловановић, Богољуб Вучетић, Јована 

Благојевић, Сара Јовановић, Лазар Гајић, Кристина Живановић. Пласман на општинско 

такмичење остварили су Урош Миловановић, Богољуб Вучетић, Јована Благојевић и 

Кристина Живановић.  

Општинско такмичење одржано је 21. мартау Техничкој школи „ Милета Николић “  у  

Аранђеловцу. Такмичили су се ученици аранђеловачких средњих школа. На овом 

такмичењу ученици наше школе  који су се пласирали за окружно такмичење су: 

Јована Благојевић  4/3  треће место 

Кристина Живановић3/1 друго место 

Сви ученици су овим пласманом стекли услове за учешће на регионалном такмичењу које 

се одржало 18.04.2015. године у Медицинској школи „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу. На 

овом нивоу пласман је остварио један ученик наше општине и то ученица Кристина 

Живановић ученица 3-1 одељења. 

Кристина Живановић је нашу школу представљала на државном такмичењу у Београду, 

дана 10. Маја. Ученица у својој конкуренцији није остварила пласман од прва три места 

али је показала изузетно знање и запажен број бодова. 

Извештај о одржавању пробног матурског испита 

У организацији професора српског језика и књижевности ,Слађане Дума, 

25.4.2015.године, одржан је пробни матурски испит  из српског језика и књижевности за 

школску  2014/2015 годину,  за ученик четврте године наше школе. Предложене теме су 

биле следеће:  

 

1. Породична драма у роману ,, Корени “ Добрице Ћосића 

2. Моралне и психолошке кризе главног јунака  романа ,, Злочин и казна“ Ф. М. 

Достојевског 

3. Жена у поезији песника српске модерне 
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      4.   Апсурд и авангарда у делима Борхеса и Бекета 

      5.   Хамлет у сукобу са собом и светом око себе 

      6.   Појединац и свет у роману „Дервиш и смрт“  

      7.   Сви смо ми заточеници „Проклетих авлија“ 

 

На састанку Стручног већа од предложених утврђене су следеће теме: 

      1. Апсурд и авангарда у делима Борхеса и Бекета 

      2. Хамлет у сукобу са собом и светом око себе 

      3. Појединац и свет у роману „Дервиш и смрт“ 

      4. Сви смо ми заточеници „Проклетих авлија“ 

                                                                                      

Извештај о одржавању матурског испита 

 

 У организацији професора српског језика и књижевности , Слађане Дума 

,3.06.2015.године, одржан је писмени  матурски испит  из српског језика и књижевности за 

школску  2014/2015. годину,  за ученике четврте године наше школе. Предложене су 

следеће теме:  

1.  Жена у делима Боре Станковића 

      2.  Ахмед Нурудин,  човек догме, мржње и страдања 

3.,,Странац“ Камија као метафора човекове отуђености 

      4.Судбина умних, племенитих и осећајних људи у тоталитарним и нехуманим 

системима (И. Андрић ,, Проклета авлија“, В. Шекспир ,,Хамлет“, М.Селимовић ,, Дервиш 

и смрт“) 

      5. Корени нашег менталитета, сукоба и деобе у Ћосићевом роману  

        „Корени“ 

      6. Моралне и психолошке кризе главног јунака романа „Злочин и казна“ 

     Ф. М. Достојевског 

      7. Човек и свет у Андрићевој „Проклетој авлији“ 

      8. Моја генерација у моралним искушењима данашњице 

На седници испитног одбора 3.јуна 2015.године  од предложених утврђене су следеће 

теме:  

1. Корени нашег менталитета, сукоба и деобе у Ћосићевом роману  

„Корени“ 

2. Моралне и психолошке кризе главног јунака романа „Злочин и казна“ 

Ф. М. Достојевског 

3. Човек и свет у Андрићевој „Проклетој авлији“ 

4. Моја генерација у моралним искушењима данашњице                                    

Сви ученици кји су полагали писмени матурски ипит из српског језика и књижевности 

положили су са позитивним успехом. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

АВГУСТУ 2014. 

● Конституисање Стручног већа и избор руководиоца 

 Конституисано је Стручно веће за школску 2014/2015.год . Веће чине Славица 

Калиманчевић, Љубинка Недић, Драгана Анђелић, Мирјана Алошевић, Вера Стојановић и 

Марија Кувељић. За руководиоца већа је једногласно изабрана Вера Стојановић. 

Директорка школе је за новог председника већа изабрала Марију Кувељић са обзиром на 

то да Вера Стојановић има мали фонд часова у Економско-угоститељској школи 

`Слободан Минић.` 

● Резултати поправних испита 

Драгана Анђелић  

На поправни испит је изашло четворо ученика: Пиндовић Кристина, Пешић Невена, 

Стојановић Стефан и Ђорђевић Сања. Пешић Невена и Ђорђевић Сања су испуниле 

минимум неопходног знања за прелазну оцену, док Стојановић Стефан и Пиндовић 

Кристина нису добили позитивне оцене ни на писменом ни на усменом делу испита. На 

ванредни испит из енглеског језика је изашло четворо ученика, од којих су два ученика 2. 

разреда положила, а друга два ђака нису испунила услове ни за излазак на усмени део 

испита.  

Калиманчевић Славица 

26.08. 2014. Ђерић Љубиша, полагао је руски језик за 5 – ти степен и положио са оценом 

довољан (2), 27.08.2014. Ученица Гимназије „Милош Савковић“, Гавриловић Марија 

изашла је на поправни разредни испит из руског језика и положила са оценом довољан. 

Марија Кувељић 

На ванредни испит из енглеског језика за 5 – ти степен је изашло  троје ученика и 

положило. 

● Образовни стандарди 

Чланови стручног већа су упознати са  правилником који утврђује опште стандарде 

постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу 

опште образовних предмета по СЛ. Гласнику РС бр.117/2013 који се налази и у прилогу. 

● Планирање стручног усавршавања наставника  

План стручног усавршавања наставника страних језика  је дат  у прилогу. 

● Избор уџбеника и стручне литературе за следећу школску годину 

У односу на школску 2013/2014.год , нема измена код уџбеника и литературе која ће се 

користити у новој школској години. 

СЕПТЕМБАР 2014. 

 Усвојен је план и програм рада већа и утврђена образовна структура ученика за текућу 

школску годину као и распоред израде писмених задатака и контролних вежби .Након 

анализе наставних средстава  стручно веће сматра да нам је неопходан бар још један  CD 

player да бисмо имали по један у сваком кабинету и један који бисмо носиле из учионице у 

учионицу.Потребна су нам и два сунђера за белу таблу,маркери и мастило за пуњење,као 

и рачунар са ласерским штампачем.Након сакупљеног новца за нове уџбенике и радне 

свеске ,уџбеници ће бити наручени и достављени.Како је министарство просвете смањило 

број часова енглеског језика првој години туристичких техничара са 3 на 2 часа недељно 

дошло је до следеће измене у подели часова : Драгана Анђелић је преузела одељење 3/1 

како би имала пун фонд часова а  Марија Кувељић је преузела одељење 1/1  и добила 10 % 

у школској библиотеци. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОКТОБАР ,НОВЕМБАР , ДЕЦЕМБАР 

2014. 

Обављена је консултативна настава за ванредне и ученике 5. степена. Евидентирани су 

ученици за допунску наставу, додатну наставу и слободне активности ,сачињени су  и 

предати планови . Уведени су нови уџбеници за Пословни енглески језик: 

први разред: Profile 1,Jon Naunton, Mark Tulip, Oxford University Press 

 

трећи разред: ProFile 2, Jon Naunton, Oxford Business English 

 

Наставник Драгана Анђелић 

Одржан ванредни испит из енглеског језика. Испит је трећи пут полагала ученица Јелена 

Милинковић, смер економски техничар, 3. разред. Мада ни овога пута није добила 

прелазну оцену на писменом делу испита, на усменом је, уз помоћ професора, успела да 

задовољи минимум неопходног знања енглеског за оцену довољан 2. Николина Пантелић 

из смера економски техничар, 2. разред, трећи пут приступила полагању испита и, као и у 

случају претходне ученице, добила прелазну оцену. У овом месецу није било ванредних 

ученика за консултативну наставу. 

После контролних и писмених задатака и усменог испитивања ученика, предметни 

професор је упутио 70% ученика одељења 1-4 на допунску наставу и 50% одељења 2-1. 

План допунске наставе је направљен и може се наћи у архиви школе. 

Новембар: Допунска настава се одвија према уговореном распореду и у складу са 

обавезама наставника и ученика. Евиденција о извођењу допунске наставе се налази у 

дневнику рада и дневнику допунске и додатне наставе. У овом месецу није било 

ванредних ученика за консултативну наставу. 

 

Наставник Мира Алошевић 

ОКТОБАР 

 У октобру су 3 (три) ученика 5. степена полагали испит из руског језика 

 За ученици смера конобар су одређени термини за допунску наставу 

 Ангажовање у спровођењу плана боравка ученика из Русије(план боравка и 

фотографије код колегинице М.Кувељић 

 

 

 Учешће у припреми трибине о ХИВ-у(педагог) 

 Семинар „Слободне зоне-јуниор“(Ја сам за – Само кажем) о активизму младих 

 

НОВЕМБАР 

 Евидентирани су ученици који наставу похађају по ИОП-у (2 уч. одељења II-6) 

 Допунску наставу су похађали ученици II-6 (2) и III-6(2) 
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Наставник Славица Калиманчевић 

Активности професора Славице Калиманчевић у периоду октобар – децембар 2014. 

Године. 

Октобар 

- Обавњене су консултације за ванредне и ученике петог степена 

- Реализована  је додатна настава у одељењу 3/1, 3/3, коју су похађали ученици: 

Гајић Лазар – припрема за такмичење; Доротеја Докић, Наташа Јеремић, Лазар 

Вукашиновић, Немања Милошевић, Андрија Радовановић, Анђела Дражић, Андреа 

Вулићевић и Марко Кузмановић – припрема за одлазак у Русију на размену 

одељења по програму АФС Интеркултура, 

- Волонтирање за АФС Интеркултура. Оријентација са представницима АФС 

Интеркултуре и ученицима који одлазе у Русију на размену (фотографије на сајту 

школе и Интеркултуре) 

После вишемесечне преписке на руском језику са професорком енглеског језика, 

Гимназије бр. 15 из града Клина у Русији Галином Москаленко  остварен је договор о 

размени одељења између наше и њихове школе а по програму АФС Интеркултуре. 

Циљеви ове размене су упознавање са свакодневним животом, традицијом, обичајима, 

наставом у школама и осталих сегмената друштва друге стране земље као и представљање 

традиције и културе своје земље у другој страној земљи. У Клин смо отпутовали 

(директор школе, 2 професора и 9 ученика) авионом 15.10.2014 године и боравили тамо до 

24.10.2014. године. У оквиру посете професори и ученици су боравили у породицама, 

посетили неколико локалних школа и факултет, путовали у Москву и град на Волги 

Твер..Комплетан програм нашег боравка и фотографије шаљем у прилогу мејла. Кући смо 

допутовали јако задовољни и срећни, препуни дивних утисака о овој размени. 

 
Новембар  

- Присуство на састанцима са представницима ИОП тима. Евидентирање ученика са 

посебним потребама у савлађивању наставног градива и израда ИОП-а .Анализа 
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досадашњих могућности и  постигнућа у учењу ученице са посебним потребама 

Јоване Пантић 1/3. 

- Узвратна посета ученика и професора Гимназије бр. 15 из града Клина, из Русије у 

периоду од 16-25.11.2014. године. Ученицима је организовансмештај у породицама,  

настава и културно-уметнички програм у Аранђеловачким и Новосадским 

школама, многобројни излети у Тополу, Орашац, Београд и Нови Сад..Детаљан 

програм  и фотографије у прилогу мејла. Наши гости су презадовољни , препуни 

дивних утисака отпутовали кући.. У плану је сарадња у будућности између ова два 

града и у осталим сегментима друштва.. 

Децембар  

- Припрема ученика за такмичење – Гајић Лазар 3/1. 

 

 

Наставник Марија Кувељић 

Обављене су консултације за ванредне и ученике петог степена.Није било ванредних 

ученика на полагању у октобарском року за смер кувар,конобар и пети степен.За ученике 

одељења 1/6 и 1/1 одржаваће се допунска настава  у складу са могућностима наставника и 

ученика. Присуство на састанцима са представницима ИОП тима. Евидентирање ученика 

са посебним потребама у савлађивању наставног градива и израда ИОП-а .Анализа 

досадашњих могућности и  постигнућа у учењу ученици са посебним потребама су  Борис 

Брауновић 2/5 ,Данија Благојевић 2/5, Марина Милојевић 1/6 и Вук Савић 1/6. Припрема 

ученице Јелена Тркуљић 4/2 за такмичење из енглеског језика. Извештај о раду тима за  

Наставу и учење биће достављен у другом полугодишту према календару угледних часова актива 

страних језика. Ангажовање у спровођењу плана боравка ученика из Русије:  

21.11.2014.  Петак 

08.30.  Музеј: радионица: Старе игре (Марија Кувељић, Мира Алошевић) 

11.00-13.00 Опленац , Етно музеј, Градски музеј, Орашац(Марија Кувељић и 

Мира Алошевић) 

 Ручак 
 

Программа приема делегации школьников из города Аранджеловац 

(Сербия) 

(15.10.2014-24.10.2014 г.) 9 детей +4взрослых . 

Ответный визит в ноябре 

Дата Время Мероприятие Ответственные Место 

проведения 

 

День первый  

 

15.10.2014 

среда 
 

14.00 

 

Отъезд из Клина для 

встречи делегации 

 

 Прилет в 17.40 рейс LH 

1449 Frankfurt-Moscow 

И.Акчурин 

 

 

 

Автобус УО  

 (1 чел) 

Клин – 

Москва, 

Домодедово 

 

 18.30 – 22.00 Сопровождение 

делегации Домодедово- 

Клин 

  Домодедово-

Клин 

Автобус (14 

Время 

ориент

ировоч
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чел) ное 

 22.00 Прибытие делегации в 

Клин, размещение по 

семьям, ужин в 

принимающей семье 

 (2 человека взрослых – 

размещение в отеле или в 

семье, 2-в семье) 

Комракова Г.Н. 

Москаленко Г. 

Принимающие 

семьи. 

 

  

Автобус к 

скверу 

Афанасьева 

 

 

 

 

День второй 

 

16.10.2014 
четверг 

10.00 - 11.15 

 

A Welcome meeting: 

1.Фильм про Клин  

2.Выступления 

представителей стран-

участниц 

3.Презентация Сербии 

Выступают: 

Представитель 

Администрации, 

Комракова Г.Н., 

Директор сербской 

школы 

 

Мэрия 

города 

Прису

тству

ют 

предст

авител

и 

школ -

участн

иц 
СОШ 

№ 1,2, 

4, 7, 8, 

10, 15, 

17 (по 

2 

ученик

а, 

вкл.при

нимаю

щего 

ребенк

а  

 11.30 - 12.00 Встреча в гимназии № 

15: 

 

Запрудская С.В. 

 

Милостивенко Т.В, 

Москаленко Г.А. 

Гимназия 15  

 12.30-13.15 Посещение уроков 

русского языка, 

математики, литературы, 

английского языка, урока 

русской живописи 

Афанасьева С.Г. 

Васильева С.В. 

Гущина Е.В. 

Мартиросова Я.А. 

Калугина А 

Каб 7, 8,  31, 

Калугина 

Мартиросова 

 

 

 13.30-14.00 Обед  

Горбикова Е.В.  

Столовая 

гимназии 

№15 
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 14.30-16.00 Посещение музея 

«Клинское подворье»  

Горбикова Е.В.  

Акчурин И.Р 

 Автоб

ус к 

14.30 ? 

  Вечер в семье 

Welcome dinner для 

взрослых 

  

кафе 

 

 

 

День третий 

 

17.10.14. 

пятница 

08.30-09.15 

 

Посещение начальной 

школы:  

Урок русского языка в 

начальной школе для 

сербской делегации. 

Борзова Е.В. 

 

Малева Н.М. 

Каб. музыки 

в нач . школе 

Здание 

нач.шк

олы 

 09.25-10.10 Урок сербского языка 

для 3-4-х классов. 

Национальные сербские 

игры и танцы 

Учителя из Сербии 

и их дети по 3 

человека 

Борзова Е.В. 

3 класса по 

своим 

кабинетам 

Класс

н. 

Руково

дители  

 10.30-11.15 

 

Кофе-брейк Борзова Е.В. Кабинет 

музыки 

 

 11.30-12.15 Мастер –класс 

Русская матрешка + 

плетение 

Запрудская С.В. 

 

Кабинет 

музыки 

 

 12.30-13.15 Экскурсия по школе с 

посещением уроков 

Борзова Е.В.   

 13.30-14.00 Обед  Борзова Е.В. Начальная 

школа 

 

 14.30-16.00 

 

 

Веселые старты 

Товарищеский матч по 

волейболу 

Трофимова Н.Ю. 

МоскаленкоГА 

Вазген Чинарян  

Спортзал 

гимназии15 

Команда 

Европы и 

России 

 

 17.00-18.00 Встреча с поэтами 

города 

Москаленко Г.В.  

Акчурин И.Р. 

Горбикова Е.В 

Выставочны

й зал 

 

 18.00 Вечер в принимающих 

семьях 

   

    

День четвертый 

 

  

18.10.2014 
суббота 

10.00-17.00 Экскурсия в Тверь 

Музей самоваров 

Москаленко Г.А. 

Горбикова Е.В. 

Акчурин И.Р. 

 

Тверь Автоб

ус? 

 

 17.00 Вечер в принимающей    
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семье 

 

День пятый 

 

19.10.2014 
воскресенье 

09.00-19.00 Экскурсия в Москву 

 

И.Акчурин 

Москаленко Г.А. 

Горбикова Е. 

Москва  

автоб

ус ? 

 19.00 Вечер в принимающей 

семье 

   

 

День шестой 
 

20.10.2014 

понедельник 

08.15-14.30 Программа приема в 

РГСУ 

университет соцмального 

управления 

Ректор 

сопров.Москаленко 

Г. 

Горбикова Е. 

  

  Обед  РГСУ  

 14.30 Отъезд в музей 

Чайковского 

  Автоб

ус? 

 15.00-16.00 Экскурсия в музей 

П.Чайковского  

   

 16.15-18.00 Прогулка по 

Сестрорецкому парку и 

центру города 

Акчурин И.   

  Вечер в семье    

День седьмой 

 

21.10.2014 

вторник 

09.00.00-19.00 Экскурсия в Москву 

или Сергиев Посад? 

Терешонок В.Н. 

Горбикова Е.В. 

 

 

Москва 

или Сергиев 

Посад 

Автоб

ус? 

Электр

ичка? 

      

 

День восьмой. 

 

22.10.2014 

среда 

8.15-18.00 Прорамма в школе № 8   Директор школы. 

Сопровождает 

Завальнюк Полина 

  

 

День девятый 

 

23.10.2014. 

четверг 

08.15-17.00 

 

 

 

 

17.00 

Программа в СОШ №7 . 

Прощальная вечеринка  

Дискотека?? 

 

Директор школы. 

сопровождает 

Кира Касимова 
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Да., подробная программа давно готова, некоторые детали еще на согласовании с 

администрацией , если для вас это так важно, я пришлю позже. 

Обычно мы вручаем программу гостям в день приезда, как это делается во всех принимающих 

странах. Мы не один раз принимали и не один раз ездили.  

В аэропорту вас будет встречать автобус с нашим представителем. Скорее всего это будет Ильдар 

Акчурин.Его телефон : 

+79261040293. Я надеюсь, вы понимаете, когда вас будут встречать. Естественно, в аэропорту 15 

октября, не волнуйтесь, в аэропорту вы ночевать не будете. 

 

 

-  

 

ФЕБРУАР 2015 

 

 Утврђена су испитна питања за матурски испит. 

 Урађени су полугодишњи извештаји о раду ИОП-а и налазе се у архиви школе. 

Стална сарадња ИОП тима, размена искустава и  консултације међу професорима 

који предају ученицима са посебним потребама. 

 С циљем поспешивања комуникативних способности ученика и овладавања 

функционалним знањем енглеског језика, секција из енглеског и руског језика 

језика обухвата разноврсне активности ученика четврте године и ученике одељења 

3/6 који  гледају филмове и читају књиге на страном језику а касније о њима 

разговарају, рецитују поезије, певају уз пратњу гитаре или уз караоке, уређују 

кабинет енглеског језика, сређују паное према тематским целинама итд. 

 На основу  анкете међу ученицима за учешће у такмичењу из руског језика 

професор Славица Калиманчевић одредила  је 7 ученика. 

 

 

МАРТ 2015 

 

 Организована је припремна настава за ванредне ученике. 

 Извештаји о полагању испита за ванредне ученике и ученике V степена  налазе се у 

архиви школе. 

 

 

День десятый 

24.10.2014 
пятница 

12.00 Отъезд в аэропорт 

Домодедово 

Вылет в 17.40 

Акчурин И.Р, 

Горбикова Е.В. 

  

Автоб

ус 

Согла

совать 

время. 

tel:%2B79261040293
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 Професорка Славица Калиманчевић почела је припрему ученика (Милица 

Ћуковић, Петар Петровић, Урош Радисављевић 1/3, Чубрило Ивона 2/3, Јелена 

Јовановић 2/1, Гајић Лазар 3/1, Полина Прокопенко Гимназија „Милош 

Савковић“за такмичење из руског језика 3 НИС олимпијада. Професорка Марија 

Кувељић припрема ученицу Јелену Тркуљић 4/2 за такмичење из енглеског језика. 

 

АПРИЛ 2015 

 

 Професорка Славица Калиманчевић држала је додатну настава за ученике 1/3, 2/3, 

2/1 и 3/1. 

  Припремна настава за ученике који полажу разредни испит је одржана. 

 27.04.2015. у термину од 10 – 11 часова у просторији школе организован је први 

круг такмичења из руског језика 3 НИС олимпијада. Такмичило се 7 ученика. У 

финале су се пласирали Лазар Гајић, Јелена Јовановић и Полина Прокопенко. 

Ученица Јелена Тркуљић 4/2 је одустала од учествовања на такмичењу из 

енглеског језика. 

 Извештај о раду ЕТОС се налази у архиви школе. 

 

МАЈ И ЈУН  2015 

 

 Сви чланови Већа су одржали  консултативне наставе за ванредне ученике и 

ученике 5. степена. 

  Успешно су реализовани глобални и оперативни планови, додатне и допунске 

наставе  у свим завршним разредима.  

 Код професорке Славице Калиманчевић сви ученици завршног разреда су добили 

позитвне оцене из руског језика. Допунски испит из руског језика полагао је 

ученик Вукојчић Ђорђе 1/3 и добио оцену довољан (2). Ванредном испиту из 

руског језика приступио је један кандидат и добио оцену довољан (2). На крају 

школске године код професорке Мире Алошевић ни један ученик није имао 

закључену оцену 1, а ниво усвојених знања се разликује по одељењима. Највиши 

ниво заинтересованости и могућности усвајања нових језичких знања су показали 

ученици одељења I-1 и  I-6, што се и види према закљученим оценама на крају 

школске  године. Професорка Марија Кувељић је оставила Митић Немању из 

одељења 2/5 са недовољном оценом. Професорка Љубинка Недић је оставила три 

ученика са недовољном оценом. 

 Вече страних језика у сарадњи са Народном библиотеком ове године није 

организовано. 

 30.05. 2015. У Руском дому у Београду, одржано је финале 3 НИС олимпијаде из 

руског језика. Ученици Лазар Гајић и Јелена Јовановић због јако оштре 

конкуренције нису се пласирали на усмени део такмичења.Следи извештај 

професорке СлавицеКалиманчевић:  

Нисова олимпијада из руског језика као и претходне две године одржала се у 

организацији Министарства просвете, Филолошког факултета и компаније НИС из 

Новог Сада. Ове године, на трећој по реду олимпијади у првом кругу такмичило се 
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1083 ученика из 150 школа међу којима је и наша школа.  Тест за први круг 

решавао се 27. априла у 78 градова  широм Црне Горе, Републике Српске и Србије. У 

финални део такмичења пласирало се око 400 ученика из региона  у све четири 

категорије. Детаљније о самом такмичењу, учесницима и победницима можете 

погледати на сајту Руског центра. 

Професорка Љубинка Недић је била на боловању од почетка децембра  до краја 

априла. У том периоду имала је стручну замену.  Професорка Марија Кувељић је 

завршила приправнички стаж у марту 2015.год. Сви чланови актива су учествовали 

у штрајку који је трајао од 17. новембра 2014.год. до 27. априла 2015.год. 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ ,  ИНФОРМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

  

 

     Чланови Стручног већа математике, физике и информатике и току ове школске 

2014/2015 године били су: Иван Петровић, Валентина Марковић, Јелена Крстић, Татјана 

Чорлија, Иван Игњатијевић, Бојана Лукић, Наташа Ђурић, Светлана Бабић и Александар 

Ризнић. 

   У току  школске 2014/2015 године одржано је 5 састанака Већа природних наука: 2 

састанка у првом и 3 састанка у другом полугодишту. Због штрајка просветних радника од 

новембра 2014. до априла 2015. Године нису одржана сва планирана већа.Записници са 

стручних већа су уредно вођени и у њима је наведен дневни ред. Свака тачка  дневног 

реда детаљно је образложена. Све активности већа предвиђене планом су успешно 

реализоване.  Активности реализоване у току ове школске године, по месецима, изгледају 

овако:  

 

Време 

реализације 

           Активности (теме) 

Август-

Септембар 

Реализован је поправни испит из математике и физике.Усвојена је  

коначна расподела часова. Усвојени су планови и програми редовног  

рада и усклађени са другим предметима. Урађен је избор уџбеника. 

Договорено је  да професори имају евиденционе свеске у циљу праћења и 

напредовања ученика. Урађени су планови и програми допунске и 

додатне наставе. Договорено је да се састанци већа одржавају сваке 

последње недеље у месецу а по потреби може и чешће. Чланови већа 

информисани су о програму такмичења " Мислиша". 

Октобар  Реализован је испит ванредних кандидата. Донет је план за реализацију 

угледних и  огледних часова, трибина и осталих активности стручног 

већа. Дефинисане су групе задатака по разредима довољних за прелазну 

оцену у циљу изједначавања критеријума оцењивања. 

 Одабрани су семинари из каталога 2014/2015 за стручно 

усавршавање.Договорене су међусобне посете часовима унутар стручног 

већа у циљу размене искустава колега у примени активне наставе.     

  Чланови стручног ваћа су информисани о програму стручног 

усавршавања наставника које нуди „Архимедес“ у текућој години о 

такмичењу „Мислиша 2015“. 

Април Анализиран је успех ученика до краја трећег класификационог периода. 

Сви ученици који имају недовољне оцене упућују се на допунску 

наставу. Реализовани су испити за ванредне кандидате и полазнике петог 

степена . Ученицима завршних разреда пружена је помоћ у припреми за 

полагање пријемног испита за факултете. Од 01. фебруара 2015. Иван 

Петровић није у радном односу у нашој школи, уместо њега ради 

Александар Ризнић.  

Мај План редовне и допунске наставе је у потпуности реализован у складу са 

штрајком. Сви ученици завршних разреда постигли су прелазне оцене, 

нико није упућен на поправни испит од матураната. Обављене су 

консултације са ванредним кандидатима пријављеним за јунски рок. 
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Усвојен је извештај већа о раду Стручног већа у току трећег 

класификационог периода.  

Јун Констатовано је да је успех из математике, физике и информатике на 

креју другог полугодишта бољи него на крају првог полугодишта. 

Усвојен је план и распоред за реализацију припремне наставе. Дат је 

предлог за расподелу часова у оквиру већа. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. 

 

 

 

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере, сарадње, 

уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту ученика од насиља је у току 

школске 2014.-2015. у оквиру планираних превентивних активности одређених Акционим 

планом превентивних активности урадио следеће: 

На почетку школске године септембра 2013. на седници Наставничког већа директор је 

именовао чланове тима. 

Тим чине педагог школе Росанда Вујовић педагог, Јасмина Каралић наставник грађанског 

васпитања, Саша Вучићевић наставник физичког васпитања, и Милан Чорлија наставник 

практичне наставе. На следећој седници педагог је упознао Наставничко веће са  посебним 

протоколом за заштиту  ученика од насиља, злостављања и занемаривања и упућени су да 

се детаљније информишу са врстама насиља, редоследу поступака у интервенцији на 

огласној табли у зборници. 

 Следи приказ планираних и одржаних активности Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у Економско-угоститељској школи за школску 2014-2015. 

 

  

Планиране активности  Одржане активности  
Мере предлога за 

школску 2015-2016. 

Израда плана рада за 

школску 2013/14. годину 

Чланови тима су израдили план рада и 

презентовали га  наставницима на 

првој седници Наставничког већа  која 

је одржана у септембру 2014.  

У изрдади плана рада 

укључити и друге актере 

(родитеље,локалну 

заједницу..) 

Упознавање  запослених, 

ученика и родитеља са 

Посебним протоколом 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

 На седници Наставничког већа 

запослени су упознати са Посебним 

протоколом о заштити од насиља.На 

првом родитељском састанку разредне 

старешине свих одељења од  прве до 

четврте године су упознале родитеље и 

ученикe са посебним протоколом. 

Савет родитеља је на првој седници 

упознат са  посебним протоколом. Сви 

актери су упознати са члановима тима 

за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања детета. 

Проширивање свести 

наставника, родитеља и 

ученика о облицима 

насиља, злостављања и 

занемаривања путем 

радионица или неког 

другог вида предавања. 
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Дефинисање правила 

понашања и последица 

кршења правила 

Све разредне старешине   заједно са 

ученицима  на првом часу одељенске 

заједнице су јасно дефинисали правила 

понашања . У сарадњи са наставницом 

грађанског васпитања Јасмином 

Каралић разредне старешине су 

урадиле  пано правила понашања за 

свако одељење и окачили их  на видно 

место у својим учионицама. 

Урамити правила 

понашања и поставити их у 

свакој учионици. 

Фер – плеј турнири 

Мали фудбал (М и Ж) 

Саша Вучићевић и Предраг Рајковић  

професори физичког васпитања 

заједно са ученицима  наше школе  и 

ученицима Техничке школе»Милета 

Николић»од првог до четвртог разреда 

одржали су турнир у малом фудбалу 

где су учествовали дечаци и девојчице  

у две групе и то : прва и четврта 

година против друге и треће године. 

Турниру су присуствовали ученици  и 

наставници из Русије који су били на 

размени студената. Циљ одржавања 

ових турнира је  усвајање основних 

принципа фер-плеја, толеранције и не 

насилно понашање. Турнир је био 

веома посећен  од стране наших 

ученика и наставника који су бодрили 

учеснике  са трибина. Турнир је 

организовала канцеларија за младе 

Аранђеловац. 

Организовање најмање 5 

турнира у току школске 

године са осталим средњим 

школама  у региону. 

Хуманитарна акција и мере 

солидарности за угрожене 

породице 

 

Сви ученици наше школе се радо 

одазивају свим хуманитарним 

акцијама и колико је ко у могућности 

он допринесе помоћи. Наш мото је: 

наше мало неком је много 

Организовање и 

учествовање у 

хуманитарним акцијама. 

Акција Оплемењивање 

радног простора 

Ученици су са разреденим 

старешинама оплеменили свој радни 

простор доношењем саксија цвећа. 

Сређивање старог дела 

школе, посадити цвеће 

испред школе и улепшати 

простор иза школе, 

направити клупе за 

ученике 

Предавање Превенција 

болести зависности међу 

младима 

Одржано је предавање за ученике 

средњих школа у организацији 

Општине Аранђеловац. Предавање су 

Организовати предавања, 

трибине и радионице на 

ову тему- 
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држали проф. Др Иван Димитријевић, 

начелник Одељења за болести 

зависности Клиничког центра Србије и 

шеф Катедре за специјалистичку 

наставу Медицинског факултета и др 

Александар Дамјанић лекар на 

специјализацији из психологије. 

Предавању су присуствовали ученици 

четврте године и педагог школе. 

 

Презентација пројекта 

 У оквиру Фонда B92, 26.10.2014. 

у нашој школи одржао се 

састанак са ученицима 1 и 4 

разреда. Ученици су имали 

прилику д погледају једну 

епизоду  веб серије  

#SamoKažem, ( која је освојила 

ове године  награду  Сателит у 

Лос Анђелесу  за набољу веб 

серију)  и још један кратки филм 

који се као и ова серија бави 

питањем, младих, њиховим 

суочавањем са проблемима 

Потом је модератор Небојша 

Глишић разговарао са ученицима 

о  друштвеним проблемима, 

активизму и насиљу у школи и на 

тај начин се  добио јаснији увид о 

размишљању младих  о овим 

темама.   

 

Укључити ученике у  

писању и израду  

пројеката, 

Презентација Електронско 

насиље 

 Ученици треће године ( 3-3) који 

похађају грађанско васпитање уз 

помоћ наставнице Мирјане 

Алошевић урадили су 

презентацију Електронско 

насиље  

Презентацију су присуствовали 

сви заинтересовани ученици од 

прве до четврте  године и педагог 

школе. Циљ ове презентације је 

био упознавање ученика са 

Увидом насиља који се спроводи 

уз употребу електронских, или 

још прецизније, информационо-

комуникационих технологија 

Развијање свести о 

негативном утицају 

насиља 

https://www.facebook.com/hashtag/samoka%C5%BEem?source=feed_text
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Дан пешачења –Дан 

планине 11 децембар 

У организацији Више 

Технолошке школе, ученици 

наше школе  заједно са 

професоркама Светланом Бабић 

и Зорицом Радисављевић узели 

су  учешће у овој активности. 

Циљ активности је подизање 

свести ученика о важности 

рекреације у природи, као и 

дружење са ученицима из 

осталих школа. 

Организовати дружења у 

природи за ученике и 

наставнике потреба 

сталног едуковања 

становништва о великом 

значају планина и 

одрживог развоја њихове 

околине за очување 

квалитетног живота. 

 

Кликни безбедно  

По препоруци Школске управе 

Крагујевац у нашој школи 

одржана је презентација Кликни 

безбедно. Присутни ученици 

прве и друге године, педагог 

школе и проф грађ. Јасмина 

Каралић. 

Циљ предавања је подизање 

свести ученика  о безбедном  

коришћењу интернета 

Организовати радионице 

на ову тему  

ТРИБИНИ НА ТЕМУ 

**БЕЗБЕДНОСТ У 

САОБРАЋАЈУ** 

 

 

           У циљу подизања свести и 

едукације  ученика из области 

саобраћаја за ученике завршног 

разреда наше школе 

Министарство унутрашњих 

послова – ПЈ Аранђеловац је 

дана 04.05.2015. године 

(понедељак), са почетком у 14,00 

часова, у просторијама наше 

школе организовало трибину на 

тему **Безбедност у 

саобраћају**. 

       Одговоран за реализацију 

исте трибине испред МУП-а је 

био Цвијовић Љубиша, командир 

саобраћајне полиције, док су 

одговорни за обезбеђење услова 

за  њено организовање испред 

школе били педагог школе 

Вујовић Росанда и професор 

Булатовић Милосав. 

      Командир МУП-а  господин 
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Цвијовић Љубиша је све 

присутне упознао са постојећим 

Законом о основама безбедности 

саобраћаја, са неопходношћу 

његовог поштовања, као и са 

последицама његовог кршења. 

Посебан акценат дат је на 

казнене мере које се примењују 

против прекршилаца овог закона, 

као и са новинама у овој области.  

      Матурантима је скренута 

пажња да буду посебно пажљиви, 

опрезни  и одговорни у данима 

организовања матурских вечери  

и других прослава, а услед 

појачаног конзумирања алкохола 

од стране великог броја учесника 

у саобраћају. Управо у оваквим 

ситуацијама се дешава  највећи 

број саобраћајних несрећа са 

трагичним последицама по 

животе и здравље учесника у 

саобраћају, као и за њихову 

имовину. 

        Присутни ученици су узели 

активно учешће у реализацији 

ове трибине, а што је и потврда 

њене успешности.  

        Ми шљења смо да  је 

организована трибина  у 

потпуностти успела,  као и да 

трибине истог и сличног 

садржаја треба организовати и 

убудуће, и то не само за 

матуранте већ и за ученике 

нижих разреда. 

 

 

 

-У току школске 2014-15. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања је одржао десет  састанака и то 6 редовна и 4 ванредна. 
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- На редовним састанцима направљена је анализа стања у школи, дата су упутства 

члановима тима о текућим активностима, вођена евиденција свих  случајева и 

записници са одржаних састанака.  

-На ванредним састанцима доношене су одлуке о интервентним мерама и вођени 

записници о истим. 

У складу са Aкционим планом за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

реализоване су следеће активности: 

Школска спортска такмичења 

Школске спортске активности као превенција насиљу у току школске године биле су врло 

заступље. Реализован је значајан број спортских секција као што су стрељаштво, фудбал, 

одбојка, рукомет, крос и кошарка . Велики број ученика био је укључен у различите 

спортске активности, а најбољи показатељи су нам остварени резултати како на школским 

тако и на општинским, регионалним и републичким такмичењима. 

 Обављено је 40 индивидуалних  разговора са ученицима и њиховим родитељима,  

 Центру за социјални рад прослеђена су 8 случаја. 

 Две  ученице су  по хитном поступку смештене у хранитељске породице у Чачку 

и Београду, 

 1 ученица у Аранђеловцу 

 1 ученица у Васпитно-образовном дому у Крушевцу. 

 Муп-у је прослеђен 1 случај –где је поднета кривична пријава нашем ученику  

због туче и наношење тешких телесних повреда. 

 У циљу побољшања безбедности ученика и смањења насиља у школи, Тим за 

безбедност у сарадњи са Тимом за ИОП саставио образац за писање 

Индивидуалног плана заштите/подршке деци која трпе насиље, врше насиље или 

су очевици насиља. 

 На часовима грађанског васпитања, спроведена је анкета о облицима насилног 

понашања са ученицима првог, другог и трећег разреда. Занимљиви су одговори 

ученика  који показују колико су насилног понашања осетили током  свог 

школовања. 

 Око 70% ученика током досадашњег школовања није искусило ни један облик 

намерног малтретирања од вршњака, 25 % ученика је током досадашњег 

школовања искусило неки облик насилног понашања путем друштвених мрежа и 

око 5% ученика је доживело свакодневно насилно понашање вршњака. Резултати 

ове анкете указују да је вербално насиље најчешћи облик насилног понашања а 

физичком смислу ученици се безбедније осећају у току прве смене. 

 Одржано је предавање безбедно понашање у саобраћају“ у издању Агенције за 

безбедност у саобраћају. 

  У рад Тима за заштиту деце од Н З и З у току 2014-15. укључене су и надлежне 

службе као што су : Центар за социјални рад , Саветовалиште за младе Дз 

Аранђеловац, Црвени крст Муп,Општина Аранђеловац, Хитна Помоћ  и 

ветеринарска служба. 

 Мере: Потребан  је сајт школе где би Тим за превенцију насиља поставио свој 

програм рада,  

 урадити план дежурства наставника и ученика и исти поштовати, 



94 
 

 Обезбедити  обезбеђење (човек који би дежурао на улазу школе )у току друге 

смене. 

 Организовати што више едукативних предавања и радионица у циљу превенције 

од насиља. 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине 

 

1. Росанда Вујовић-педагог школе 

2. Јасмина Каралић-професор грађанског васпитања 

3. Саша Вучићевић-професор физичке културе 

4. Милан Чорлија –наставник практичне наставе 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

- област квалитета ЕТОС-  

У току 2014-2015. године тим за самовредновање области Етос је на основу Акционог 

годишњег плана реализовао своје активности и редовно обављао састанке о чему постоји 

документација у писаној форми. Одређене активности нису рализоване (Израда сајта 

школе, Сајам образовања) тако да ћ бити прдвиђене следећим акционим планом. Те 

активности нису реализоване због неусаглашености термина, неблаговремене 

информисаности или ндостатка материјалних средстава. 

На основу писаних извештаја, састанака и увида у документаију, тим за етос уочава 

одређене слабости на чијем побољшању је неопходно радити у наредној школској години 

и уз подршку органа за руковођење. Као и у претходне четири године, колико дуго овај 

тим у измењеном саставу, вреднује област квалитета Етос према постављњеним 

стандардима и даље се поставља као инператив да школа ради промовисања резултата и 

успеха ученика и наставника мора да има сајт јер је то у данашње време средство којим 

популаризујете школу, њен углед и остварене резултате. Фејсбук страница није довољна у 

пружању неопходних информација како ученицима, наставницима тако и родитељима пре 

свега и будућим ученицима.  

АКЦИОНИ ПЛАН за школску годину 2015-2016. годину је у процедури израде. Тим ће 

новим планом  посветити пажњу јачању и унапређивању стандарда Школски амбијент је 

пријатан за све у чему ће велики допринос дати Наставничко веће и Ђачки парламент. 

Остали стандарди области Етос ће се кроз одређене активности одржавати на истом или 

унапређивати на виши ниво. 

 У Аранђеловцу                                                                          подносилац извештаја 

08.јул 2015.године                                               Соња Павловић, координатор тима 

 за самовредновање области Етос 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ,  

-област квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ - 

 

 

 

 На крају школске 2013/2014. године чланови тима за самвредновање, област 

квалитета настава и учење, поднели су Наставничком већу извештај о процени 

препоручених индикатора на основу посете наставних часова. На почетку школске 

2014/2015. године  ниво остварености одговарајућих  стандарда у овој области процењен 

је и од  стране Тима просветних саветника задужених за спољашње вредновање, које је  

извршено  на основу непосредног праћења образовно-васпитног рада 24 наставника.  

Резултати до којих је дошао Тим просветних саветника у великој мери се подударају са 

резултатима самовредновања области квалитета настава и учење. 

 Стандард  који је остварен у највећем проценту је стандард 2.7. Наставник ствара 

подстицајну атмосферу на часу, где се само у мањој мери користе различити поступци за 

мотивисање ученика. 

Проценом индикатора 2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-

методичка решења на часу, утврђено је да је ниво остварености овог стандарда-2, што 

значи да је овај стандард делимично остварен. У мањој мери примењују се наставне 

методе које су ефикасне у односу на циљ часа и наставници  ретко поступно постављају 

све сложенија питања и задатке. 

Индикатор 2.2. Наставник  учи ученике различитим техникама учења на часу, је на 

основу посете часова показао да је овај стандард делимично остварен (ниво остварености-

2).  

 Што се тиче индикатора2.3. Наставник прилагођава рад на часу  

образовно-васпитним потребама на часу, процењено је да је овај индикатор добро 

остварен, што одговара нивоу остварености-3. У одељењима  у којима има ученика којима 

је потребна додатна подршка у образовању (ИОП) присутан је индикатор 2.3.5. Наставник 

примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а. 

 Индикатор 2.4. Ученици стичу знања на часу, упућује на ниво остварености-3, 

према коме је овај стандард добро остварен. 

 Према проценама индикатора 2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на 

часу, утврђено је да је ниво остварености овог стандарда-4, што нам показује да је он у 

потпуности остварен. 

 На основу процене индикатора 2.6. Наставник користи поступке вредновања који 

су у функцији даљег учења, утврђено је да овај индикатор делимично остварен, што 

одговара нивоу остварености-2, односно ученици не добијају потпуну и разумљиву 

информацију о сопственом раду, а наставници их готово уопште не уче како да процењују 

свој напредак. 

Процену препоручених индикатора су на основу посете наставних часова 

извршили директор и педагог Школе, као и остали чланови тима за самовредновање, 

област квалитета настава и учење, на основу чега је процењен ниво остварености 

одговарајућих  стандарда.  

 На основу наведеног можемо идентификовати снаге процеса наставе и учења у 

нашој школи, а које се односе на рад на часу. Те снаге подразумевају подстицајну 
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атмосферу за рад на часу  и ефикасно управљање процесом учења на часу. У наредној 

школској години треба настојати на одржању нивоа ових стандарда. 

 Као слабости наведеног процеса можемо навести учење ученика различитим 

техникама учења на часу и коришћење поступака вредновања који су у функцији даљег 

учења. У циљу побољшања нивоа стандарда који се односи на учење ученика различитим 

техникама учења на часу, за протеклу школску годину је било планирано да се на 

часовима одељенског старешине одржи радионица на ову тему, што је само делимично 

спроведено, па ће ова активност бити у плану и за наредну школску годину. Што се тиче  

поступака вредновања који су у функцији даљег учења, потребно је да се у план стручног 

усавршавања за наредну школску годину уврсти семинар везан за оцењивање ученика, 

чиме би се настојало на подизању нивоа овог стандарда. 

 Процена свих препоручених стандарда указује на просечан ниво остварености -3, 

што значи да је већина стандарда добро остварена. 

 У циљу повећања процента остварености стандарда кључних за вредновање школе 

израђен је план за унапређивање квалитета рада, на основу којег ће бити постаљени 

развојни циљеви за наредни период. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ,  

-област квалитета РЕСУРСИ- 

 

 

 

Чланови тима за област квалитета 7: Ресурси су: 

 

1. Петровић Драгана – професор економске групе предмета – кординатор тима; 

2.  Радовић Драгана – професор економске групе предмета  члан тима која је на 

боловању од априла 2015. год и за њу није нађена замена, с обзиром да је због 

уходаности и ритма рада тима било неадекватно укључити новог члана; 

3. Славковић Јасмина – професор економске групе предмета– члан тима; 

4. Николић Наташа - професор економске групе предмета – члан тима; 

5. Јовановић Милица – професор српског језика и књижевности – члан тима; 

6. Раковић Мара – ученица одељења 4/2 смер финансијски администратор и 

7. Тркуљић Мирела – представник родитеља. 

 

 

Циљ тима је био да у школској 2014/15. год. прати: 

 

1. Људске ресурсе и 

2. Материјално – техничке ресурсе школе. 

 

 

Тим је до потребних података дошао на основу: Школског развојног програма, Школског 

програма, Годишњег плана рада школе, рачуноводствених и финансијских докумената 
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добијених од рачуноводства школе и од секретара школе, анкетирањем наставног, 

ненастаног особља, родитеља и ученика.  

 

На основу прикупљених података, њихове анализе и обраде дошло се до следећих 

резултата: 

 

Људски ресурси 

 

У школи је запослен потребан број наставног и ненаставног особља у односу на број ђака 

што омогућава квалитетну реализацију Школског програма. Наставници имају 

одговарајући степен и врсту стручне спреме. Број и квалификације ненаставног особља су 

складу са прописима. Школа у своје активности не укључује волонтере. 

Запослени се стручно усавршавају у складу са  Планом стручног усавршавања установе. 

Због потребе сталног стручног усавршавања, а недостатка финансијских средстава у 

школи су током школске 2014/15. год. организоване бројне активности на стручном 

усавршавању наставног и ненаставног особља, као што су семинари:  

 

1. „ Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању“ и  

2. „ Пројектна настава као метод превенције ризичних понашања код младих (на 

примеру наркоманије)“.   

 

Такође, око 35 % наставног особља је посетило семинаре у вези инклузивног образовања 

што је посебно значајно због све већег броја ученика којима је потребно 

идивидуализовати наставу.  

 

Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у посао.  

 

У реализацији наставе, односно својих послова, запослени примењују знања из области у 

којима су се стручно усавршавали. 

 

Материјално – технички ресурси 

 

Школски простор је у складу са нормативом, односно школски простор пружа 

одговарајућу реализацију наставних и ненаставних активности.  

 

Опремљеност школе наставним средствима је релативно добра. У току школске 2014/15. 

године поправљени су рачунари и оспособљен је  кабинет (биро 1) за реализацију 

предмета Канцеларијско пословање, Информатика, Пословна и административна обука и 

Финансијско-рачуноводствена обука.  

 

Школа је конкурисала одговарајућим пројектима код надлежних институција па су 

обезбеђена оговарајућа наставна средства. Наиме, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја је у оквиру Програма 2004-Средње образовање, Пројекат 0006 

Модернизација инфраструктуре средњих школа одобрило је  350.000, 00 динара нашој 

школи за набавку опреме. Добијена средства су искоришћена за набавку рачунарске 
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опреме ( десет рачунара са одговарајућом опремом). Удружење „Мост“ за сарадњу и 

посредовање је склопило Уговор о донацији са нашом школом о донацији једног 

рачунара. Школа се, уговором, обавезала да ће рачунар безусловно бити доступан 

члановима Вршњачке мреже подршке инклузивног образовања у нашој школи. Школа је 

код надлежних општинских органа конкурисала за добијање одговарајућих новчаних 

средстава за опремање кабинета за посластичарство и куварство. Реализација пројекта је у 

току. 

 

Школска бибиотека не располаже довољним бројем примерака књига које представљају 

лектиру ђака. У току 2014.год. школи је донирана стручна економска литература  од 

стране Економског факултета из Београда и других виших школа. 

У школи постоји опремљена медиотека коју наставници користе у складу са својин 

наставним плановима и програмима. 

 

Видео надзор је још у процесу увођења, а школа нема физичко обезбеђење, већ је за 

сигурност задужен школски полицајац. 

 

Од стране ђака школе и њихових родитеља је изнета оцена да је школа безбедна, да је 

нови део школе добро опремљен, осветљен и  пријатан за наставу , док се за стари део 

износе замерке у погледу опремљености намештајем и савременим наставним средствима. 

Ученици који наставу похађају у учионицама са сунчане стране изнели су похвалу на 

стављање завеса на прозоре у тим учионицама. Такође ученици истичу да би требало 

обезбедити више рачунара, с обзиром да се настава из појединих предмета не може 

реализовати на адекватан начин и да фискултурна сала буде боље сређена.  

 

Родитељи као проблеме истичу: 

 неограђеност и неуређеност школског дворишта; 

 присуство паса луталица;  

 недовољно присуство школског полицајца и 

 неусклађеност аутобуских линија са трајањем школских часова. 

 

Школски простор се користи према плану коришћења школског простора, али  

недовољно функционално. У школској 2014/15. години због важећег распореда часова у 

коме долази до преклапања часова предмета Канцеларијско пословање, Информатика, 

Пословна и административна обука и Финансијско-рачуноводствена обука и добре 

опремљености само три од четири кабинета било је немогуће да се настава из свих 

наведених предмета изведе на адекватан начин. 

Расположива наставна средства се користе у циљу постизања квалитетне наставе.  

 

На основу анализе и обраде прикупљених података  тим за област квалитета 7: Ресурси  

закључује да  у наредној школској години треба да настави са праћењем људских и 

материјално – техничких ресурса, а посебно да обрати пажњу на: 

 

 Реализацију започетих пројеката на уређењу школе. 
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 Организацију и распоред коришћења кабинета како не би долазило до преклапања 

часова различитих предмета и немогућности да се ученицима настава изведе на 

адекватан начин. 

 

 

На основу прикупљених, обрађених и анализираних података може се рећи да се ова 

област квалитета оцењује оценом добар (3). 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 7- РЕСУРСИ 

Стандарди и индикатори 

7.1. У школи су обезбеђени потребни људски ресурси. У школи је запослен потребан број наставног и ненаставног 

особља у односу на број ђака што омогућава квалитетну реализацију Школског програма. Наставници и ненаставно особље имају 

имају одговарајући степен и врсту стручне спреме прописане Правилником.Школа у своје активности не укључује волонтере. 

7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Запослени се стручно усавршавају у складу са  Планом 

стручног усавршавања установе. Због потребе сталног стручног усавршавања, а недостатка финансијских средстава у школи су 

током школске 2014/15. год. организоване бројне активности (семинари) на стручном усавршавању наставног и ненаставног 

особља.  Око 35 % наставног особља је похађало семинаре у вези инклузивног образовања што је посебно значајно због све већег 

броја ученика којима је потребно идивидуализовати наставу. Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења 

приправника у посао. У реализацији наставе, односно својих послова, запослени примењују знања из области у којима су се 

стручно усавршавали. 

7.3. У школи су обезбеђени/постоје материјално-технички ресурси (простор, опрема и наставна средства). 
Школски простор је у складу са нормативом, односно школски простор пружа одговарајућу реализацију наставних и ненаставних 

активности. Опремљеност школе наставним средствима је релативно добра. У току школске 2014/15. године поправљени су 

рачунари и оспособљен је  кабинет (биро 1) за реализацију предмета Канцеларијско пословање, Информатика, Пословна и 

административна обука и Финансијско-рачуноводствена обука. Школа је конкурисала одговарајућим пројектима код надлежних 

институција па су обезбеђена оговарајућа наставна средства. Наиме, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у 

оквиру Програма 2004-Средње образовање, Пројекат 0006 Модернизација инфраструктуре средњих школа одобрило је  350.000, 

00 динара нашој школи за набавку опреме. Добијена средства су искоришћена за набавку рачунарске опреме ( десет рачунара са 

одговарајућом опремом). Удружење „Мост“ за сарадњу и посредовање је сколопило Уговор о донацији са нашом школом о 

донацији једног рачунара. Школа се, уговором, обавезала да ће рачунар безусловно бити доступан члановима Вршњачке мреже 

подршке инклузивног образовања у нашој школи. Школа је код надлежних општинских органа конкурисала за добијање 

одговарајућих новчаних средстава за опремање кабинета за посластичарство и куварство. Реализација пројекта је у току. Школска 

бибиотека не располаже довољним бројем примерака књига које представљају лектиру ђака. Школи је донирана стручна 

економска литература  од стране Економског факултета из Београда и других виших школа. 

У школи постоји опремљена медиотека коју наставници користе у складу са својин наставним плановима и програмима. 

Видео надзор је још у процесу увођења, а школа нема физичко обезбеђење, већ је за сигурност задужен школски полицајац. 

7.4. Материјално-технички ресурси користе се функционално.  

Школски простор се користи према плану коришћења школског простора, али недовољно функционално. У школској 2014/15. 

години због важећег распореда часова у коме долази до преклапања часова одређених предмета и добре опремљености само 

три од четири кабинета било је немогуће да се настава из свих наведених предмета изведе на адекватан начин. 

Расположива наставна средства се користе у циљу постизања квалитетне наставе.  

Одлука о евалуацији 

На основу  прикупљених, обрађених и  анализираних података  може се рећи да се ова област квалитета оцењује 

оценом добар. 

 

Докази којима се поткрепљује одлука о евалуацији  

 

Развојни план школе,Годишњи план рада школе,Рачуноводствена документација,Персонални досијеи 

запослених,Годишњи план стручног усавршавања,Распоред часова,Упитници за наставнике, ненаставно особље, 

ученике,родитеље и приправнике,Нормативи 

Документација о раду приправника и ментора 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ЗА ОБЛАСТ КАВАЛИТЕТА 7: РЕСУРСИ 

Општи и 

специфични 

циљеви 

Захтеване 

методе и 

активности 

Одговорно 

лице за 

спровођење 

активности 

Прекретнице 

за интерно 

праћење 

Датум до 

кога ће 

циљеви 

бити 

испуњени 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање 

циљева 

 

Опремање 

кабинета за 

посластичарство 

и куварство 

Набавити нова 

наставна 

средства. 

Опремање 

кабинета за 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

 

Конкурисати  

одговарајућим 

пројектима код 

надлежних 

институција 

Продати 

расходовану 

опрему 

 

 

Директор 

школе 

Стручна 

већа 

 

Тимови за 

самовреднова

ње 

 

Јул 

2016.год 

 

Опремљени 

кабинети за 

посластичарство, 

куварство и 

агенцијско и 

хотелијерско 

пословање. 

Обогаћен фонд 

школске 

библиотеке 

 

 

 

 

SWOT  анализа Области квалитета 7 – Ресурси 

 

Снага Слабости 

Наставници су квалификовани и поседују 

потребна знања из предмета које предају и 

та знања добро користе да би постакли 

учење 

 

Сарадња са другима (школе, предузећа, 

локална заједница, ШУ) 

 

Реалан потенцијал наставног кадра за 

усавршавање и напредовање 

Школа има довољно простора за рад и 

обезбеђује нормалне услове за рад и учење. 

Школа нема довољно сопственихфинансијских 

средстава за куповину нових наставних средстав, 

новог намештаја и стручно усавршавање наставног 

и ненаставног особља 

Слаба организација коришћења кабинета за 

извођење наставе одређених предмета и 

неопремљеност кабинета за извођење наставе 

предмета Агенцијско и хотелијерско пословање 
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Састављање распоред 

коришћења кабинета 

како не би долазило 

до преклапања часова 

различитих предмета 

 

 

 

 

Саставити 

распоред часова у 

коме ће се водити 

рачуна да 

наставници који 

предају одређене 

предмете чија се 

настава изводи у 

кабинетима 

немају у исто 

време наставу 

 

Стручна 

већа 

Директор 

школе 

Особа 

задужена за 

састављање 

распореда 

часова 

 

Тимови за 

самовреднова

ње 

 

 

Октобар 

2015.год 

 

Настава из 

предмета 

Канцеларијско 

пословање, 

Информатика, 

Пословна и 

административна 

обука , Финансијско-

рачуноводствена 

обука и Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање изводе се 

у кабинетима. 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 
2014/2015. ГОДИНУ 

 
 

 
Ученички парламент Eкономско-угоститељске школе „Слободан Минић“ из 

Аранђеловца, у школској 2013/2014. години је одржао 10 састанака. Први конститутивни 

састанак  одржан је 24.09.2014. године, у свечаној сали  школе. Састанку су присуствовали 

кординатор Ученичког парламента професор Светлана Бабић и по два представника свих 

одељења школе. На састанку је конституисан Ученички парламент, изабрано 

председништво и усвојен оквирни план рада за школску 2014/15. годину. 

Парламент је конституисан утврђивањем представника одељења (по два 

представника из сваког одељења), као чланова Ученичког парламента и избором 

председника, заменика председника и секретара. За председника је већином гласова 

изабран Андрија Радовановић, ученик одељења III-1. За заменицу председника парламента 

изабрана је Ивана Милојевић, ученица одељења II-4, а за секретара (записничара) Анђела 

Ђорђевић, такође ученица одељења II-4. Парламент је чинило укупно 44 ученика, 

представника одељења сва четири разреда Eкономско–угоститељске школе „Слободан 

Минић“. 

Председник Ученичког парламента може да присуствује седницама  Школског 

одбора, са или без права одлучивања. Стручну помоћ Ученичком парламенту пружају  

стручни сарадници – педагог школе Росанда Вујовић и професори Светлана  Бабић, 

Љубинка Недић и Милица Јовановић. 

Чланови ученичког парламента су упознати да у школи имамо инклузивно 

образовање и да постоји подршка таквом образовању – организација МОСТ, која држи 

састанак у нашој школи 26.09.2014. Сви заинтересовани могу присуствовати том 

састанку. У школи ће бити формиран тим вршњака за подршку ученицима који су у 

инклузији. 

Други састанак је одржан 01. 10. 2014. Председник парламента је упознао чланове 

Ученичког парламента са  активностима  предвиђеним Годишњим школским и Развојним 

планом за текућу школску годину, као и са Правилником  о награђивању и похваљивању 

ученика. На састанку се разговарало о дестинацијама за екскурзију за 2. и 3. разред. 

Предлог за 2. разред је Златибор – Увац, а за 3. Андрић Град, Сарајево. 
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Трећи састанак је одржан 14.10.2014. На дневном реду било је обележавање 

Светског дана пешачења, Светског дана хране и Европског дана борбе против трговине 

људима. Договорено је пешачење до врха Букуље 15. 10. 2014. За ову активност изабрано 

је 20 ученика који ће пешачити са професорком Светланом Бабић. Светски дан хране (21. 

10. 2014.) обележиће се одговарајућим програмом за ученике наше школе (презентација, 

пирамида исхране, представа, гостовање нутрициониста из Дома здравља). Европски дан 

борбе против трговине људима (05. 11. 2014.) биће обележен у сарадњи са Црвеним 

крстом. Вршњачки едукатори ће припремити програм (представа, исповест жртве 

трговине људима, презентација), како би се ученици што боље упознали са овим 

проблемом. 

На четвртом  састанаку, одржаном 23.10.2014. констатовано је да екскурзија за 

ученике другог и трећег разреда неће бити организована, а будући матуранти су 

предложили су да у четвртој години дестинација за екскурзију буде Италија.  

      Петој седници Ученичког парламента одржаној 18. 11. 2014. године присуствовали су 

и представници Ученичког парламента Техничке школе „Милета Николић”. Разговарало 

се о уређењу ВОЦ-а и постављању клупа у заједничком дворишту. Ученици су одлучили 

да ће покренути иницијативу како би се решио проблем прокишњавања ВОЦ-а. У сали би 

требало поставити мрежице испод трибина да би се спречио одлазак лопти и њихово 

цепање, а у ходнику ормариће или заједнички сеф за чување личних ствари, са кључем 

који ће бити код професора физичког васпитања. Договорено је да ће се парламенити 

заједно тражити помоћ од Канцеларије за младе како би клупе у дворишту биле 

постављене на пролеће. 

 На шестом састанку одржаном 25. 11. 2014. разговарало се о обележавању Светског 

дана борбе против сиде и прикупљању новогодишњих пакетића за Црвени крст. 

Договорено је да ће се Светски дан борбе против сиде обележити у сарадњи са Црвеним 

крстом и Домом здравља. Ученици наше школе ће организовати програм вршњачке 

едукације (пројекција кратког филма о сиди, представа на тему полно преносивих болести, 

презентација), док ће доктори из Дома здравља одговарати на питања ученика. Ученички 

парламент ће у школи организовати акцију прикупљања слаткиша и играчака од којих ће 

бити направљени новогодишњи пакетићи који ће бити предати Црвеном крсту и уручени 

деци из угрожених породица. 

 Теме седме седнице Ученичког парламента биле су прослава Светог Саве и Дана 

школе и организовање матурске екскурзије  у школској 2015/2016. години. Чланови 

парламента изнели су своје идеје за прославу Светог Саве и Дана школе. Поводом 
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школске славе Светог Саве биће организована приредба (у сарадњи са драмском и 

рецитаторском секцијом и хором), а  поводом Дана школе биће организован сајам 

виртуелних предузећа. Договорено је да се међу ученицима трећег разреда спроведе 

анкета како би се изјаснили да ли се слажу са предложеном дестинацијом за екскурзију. 

 Заједничка седница Ученичког парламента Економско-угоститељске школе 

„Слободан Минић” и Техничке школе „Милета Николић” одржана је 29. 01. 2015. године. 

На дневном реду било је: организовање заједничке журке за матуранте поводом 

последњег дана школе, уређење ВОЦ-а и постављање клупа у заједничком дворишту. 

Договорено је да ученици Економско-угоститељске школе „Слободан Минић” и Техничке 

школе „Милета Николић” заједно организују прославу поводом последњег дана школе. 

Ученици четвртог разреда су се начелно договорили око музике, сакупљања новца за 

пиће, озвучење и ди џеја. Планирано је да увече буде организована журка за матуранте у 

ресторану Качара. Што се уређења ВОЦ-а тиче, потребно је средити ходник, а у сали је 

могуће поставити траке испод трибина да би се спречио одлазак лопти и њихово цепање. 

За то би могао да послужи отпадни део траке који се може бесплатно набавити у 

Колубари. У сарадњи са Канцеларијом за младе на пролеће ће бити постављене клупе у 

заједничком дворишту.  

 Девети састанак одржан је 21. 01. 2015. године. Тема разговора било је 

ангажовање на популаризацији добровољног давалаштва крви ради развијања свести 

код младих о значају добровољног давања крви. Планирано је да се одржи предавање 

за ученике 3. и 4. разреда у сарадњи са Црвеним крстом, као и акција добровољног 

давања крви (у свечаној сали школе) у сарадњи са Заводом за трансфузију крви.  

 На састанку је договорено да се током фебруара и марта месеца посети 

неколико основних школа у нашој општини (које буду заинтересоване за сарадњу) и 

да вршњачки едукатори из наше школе  ученицима седмог и осмог разреда приближе 

тему полно преносивих болести и болести зависности. 

 На десетој седници Ученичког парламента, одржаној 21. 04. 2015. године 

разговарало се о предлозима за прославу матурске вечери и организовању 

једнодневног излета за ученике првог и другог разреда.  

 Ђачки парламент има програм рада разрађен по месецима, са дефинисаним 

циљевима, временом реализације и носиоцима активности. План садржи актуелне 

теме и разматра питања која се односе на целокупан рад школе (правила понашања у 

школи, подршка ученицима у инклузији, сарадња са парламентима других средњих 

школа, уређење и одржавање школског инвентара, учионица, дворишта и сале за 
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физичко, наставне и ваннаставне активности, формирање вршњачког тима за 

едукацију ученика, обележавање битних датума, добровољно давање крви, 

организовање једнодневних излета и екскурзија, организовање матурске вечери и др.). 

 Записници са седница парламента се уредно воде. 

 У школској 2014/2015. години Ученички парламент је имао изузетно добру 

сарадњу са Еколошком и Драмском секцијом, Тимом за сарадњу са Црвеним крстом, 

Црвеним крстом, Заводом за трансфузијом крви, Канцеларијом за младе, Ученичким 

парламентом Техничке школе „Милета Николић”, Основном школом „Милан Илић Чича”, 

Основном школом „Светолик Ранковић” и локалним телевизијским станицама. 
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ИНТЕРКУЛТУРА 

 

 

Извештај о размени одељења, према програму АФС Интеркултуре, са руском 

школом Гимназијом бр. 15 из Клина и планиране активности за наредну 

школску 2015/2016. Годину у области међународне сарадње са руским 

школама 

 

Оријентација са представницима АФС Интеркултуре и ученицима који одлазе у 

Русију на размену (фотографије на сајту школе и Интеркултуре) 

После вишемесечне преписке на руском језику са професорком енглеског језика, 

Гимназије бр. 15 из града Клина у Русији Галином Москаленко  остварен је договор 

о размени одељења између наше и њихове школе а по програму АФС 

Интеркултуре. Циљеви ове размене су упознавање са свакодневним животом, 

традицијом, обичајима, наставом у школама и осталих сегмената друштва друге 

стране земље као и представљање традиције и културе своје земље у другој страној 

земљи. Уочи одласка обављена је Оријентација са представницима АФС 

Интеркултуре и ученицима који одлазе у Русију на размену (фотографије на сајту 

школе и Интеркултуре) 

У Клин смо отпутовали (директор школе, 2 професора и 9 ученика) авионом 15.10.2014 

године и боравили тамо до 24.10.2014. године. У оквиру посете професори и ученици су 

боравили у породицама, посетили неколико локалних школа и факултет, путовали у 

Москву и град на Волги Твер..Комплетан програм нашег боравка и фотографије шаљем у 

прилогу мејла. Кући смо допутовали јако задовољни и срећни, препуни дивних утисака о 

овој размени. 

Узвратна посета ученика и професора Гимназије бр. 15 из града Клина, из Русије 

била је у периоду од 16-25.11.2014. године. Ученицима је организован смештај у 

породицама,  настава и културно-уметнички програм у Аранђеловачким и 

Новосадским школама, многобројни излети у Тополу, Орашац, Београд и Нови 

Сад..Детаљан програм  и фотографије у прилогу мејла. Наши гости су 

презадовољни , препуни дивних утисака отпутовали кући.. У плану је сарадња у 

будућности између ова два града и у осталим сегментима друштва.. 

 

У јуну месецу 2015. Године добили смо понуду од Опшеобразовне школе бр. 4 из 

Краснодара за размену одељења, такође један од програма АФС Интеркултуре,  

што смо након разговора са заинтересованим ученицима и њиховим родитељима и 

прихватили. Планирамо наш одлазак и боравак у Краснодару крајем октобра, 

почетком новембра ове године у трајању од 10 дана. Пријавило се девет ученика 

које ће пратити директорка школе Зорица Ћираковић и професорка руског језика 

Славица Калиманчевић као организатори ове размене у оквиру наше школе. 

Узвратна посета руске делегације професора и ученика (10 ученика и 2 

професора)предвиђена је у марту/априлу 2016. године.  

                             

 

Програм  пријема  делегације  из  Русије 



109 
 

16.-25.11. 2014. 

16.11.2014.  Недеља 

Дочек  гостију  на  аеродрому , свечани  пријем  у школи,  смештај 

( Задужени: Проф. Српског, Јован Митић, Мира Десивојевић, Сања Продановић) 

Oдговрно лице Славица Калиманчевић 

17.11.2014.   Понедељак 

8.00. Пријем у Општини 

09.00. Пријем ученика у школи (Милица, Цеца Бабић,Мира Десивојевић, Иван Дјорђевић, 

Роса, Слађа Дума)  

10.00-12.00 Посета часовима  

Милица, Цеца, Мира Десивојевић, Слађа Дума, Мира Алошевић, Радионица: Говор 

мржње 

13.00 Ручак у школи 

14.00 Обилазак  града  (Орашац, Рисовачка пећина?) (Мира Алошевић) 

16.00.  Посета Гимназији: Приредба, Презентација ученика из Русије (Мира Алишевић) 

Доћи по ученике у 18. Часова испред Гимназије ,,Милош Савковић“ 

Вечера: Докићи 

18.11.2014.  Уторак 

08.00. Београд (Славица, Директорка ) 

18.30.  Долазак у Аранђеловац, Сачекати ученике код хотела ,,Шумадија“ 

Вечера: Рујна зора 

 

 

 

19.11.2014.  Среда 

08.30.-11. Дочек у школи Илија Гарашанин (Росанда Вујовић, Зортица Качаревић), 

одговорно лице: Соња Јанковић 

11.00- 13.00 Спортски центар: Турнир у фудбалу ( Росанда Вујовић, Професори физичког) 

13.15.  Ручак: Рујна зора 

14.00-18.00 Радионица  калиграфије (Мира Алошевић) 

Доћи по ученике у школу у 18.00 часова 

Вечера (свечана): Ловчки рај 

20.11.2014.  Четвртак 

7.30. Нови Сад (Славица, директорка школе) 

20.00 Долазак у Аранђеловац, чекати децу испред хотела ,,Шумадија“ 

21.11.2014.  Петак 

08.30.  Музеј:  радионица: Старе игре (Марија Кувељић) 

11.00-13.00  Опленац (Марија Кувељић) 

 ручак 

14.- 18.00 Школа:радионица декупаж (Душица Вукићевић) 

У 18. ОО.  доћи по децу у школу 

Вечера: Рујна зора 

22.11.2014.  Субота 

08.00. Београд (Славица, Тања) 

20.00 Долазак у Аранђеловац, доћи по децу испред хотела ,,Шумадија“ 
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23.11.2014.  Недеља 

08.30. -Шетња Букуља (професори физичког, Славица) 

Коњички клуб 

14.00 Ручак: Рујна зора 

16.00 Шах- клуб: симултанка са велемајстором 

18.00.     доћи по децу у 18.00 испред Спортског центра 

Вечера: Тања Чорлија 

 

24.11.2014.  Понедељак 

9.00-14.00 Висока технилошка -керамичка радионица (Роса, З. Качаревић) 

14.00 Ручак: Рујна зора 

15.00-17.00 Дружење „Ја имам таленат“ ? (Цеца, Милица, Славица) 

(Вечера Јелена) 

 

25.11.2014.  Уторак испраћај 

 

 

 

  



111 
 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ 

 

 

 

У оквиру својих здравствено-превентивних активности тим Саветовалишта за 

младе Дома здравља у Аранђеловцу  у сарадњи са ученицима, педагогом школе и 

наставницима Катарином Јовановић и  Јасмином Каралић, припремио је програм 

едукативних предавања на тему заштите и унапређења репродуктивног здравља младих. 

 

 У току школске 2014-2015. године обрађену се три  тематске целине: 

 

У сарадњи са Домом здравља Аранђеловац, обележио се дан „Правилна исхрана за добро 

здравље“.  

Ученици су кроз драмску и еколошку секцију приказали на занимљив и духовит начин 

колико је правилна исхрана добра за наше здравље.  

 Предавању су присуствовали ученици прве и друге године, а  на ученичка питања 

одговарале су нутриционисти др Славица Аврамовић и Марија Делибашић. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

У сарадњи са  Домом здравља Аранђеловац у просторијама   Економско-угоститељске 

школе “Слободан Минић“ обележен је 1.децембар-Светски дан борбе против сиде. Све 



112 
 

присутне на почетку је поздравила директорка школе Зорица Ћираковић и захвалила се 

ученицима на учешћу у представи. 

  Присутни су имали прилику да виде кратки, едукативни и занимљив  филм ХИВ  

кључне речи –Заштити се знањем . Кроз овај филм присутни су имали прилику да се 

упознају шта је ХИВ вирус, како се он преноси односно не преноси, како заштитити себе 

и друге. Потом су ученици прве и треће године  кроз драмско-сценски наступ (сценарио 

написале професорке Милица Јовановић и Мирјана Алошевић) обрадили тему о начину 

преношења Хив-а, и обухватили теме о алкохолизму и наркоманији. Ученици друге 

године (смер кулинарски техничар) су са својим наставницима Мирјаном Десивојевић и 

Тањом Јанковић направили мафине и украсили их знаком борбе против сиде. 

Веома важну улогу у оваквим темама имају стручњаци-лекари тако да нам је у гостима 

била  др Ивана Величковић која је одговарала на многобројна питања која су поставили 

ученици наше школе . Уз помоћ патронажних сестара Дома здравља, Божане Благојевић и 

Иване Николић ученици су добили потребне информације  о Хив-у и о Сиди .  

Представник Црвеног крста Слађана Николић, присутним ученицима је поделила 

промотивни материјал (кондоме и флајере) а учесницима ове активности, мајице са 

знаком Црвеног крста. 

У организацији  и реализацији представе учествовале су професорка биологије Катарина 

Јовановић, професорка грађанског васпитања Јасмина Каралић и педагог школе Росанда 

Вујовић. 

Ову активност пропратила је локална телевизија «РТВ Шумадија», а фотографије са ове 

активности можете погледати на званичној фејсбук страници Економско-угоститељске 

школе «Слободан 

Минић»  https://www.facebook.com/ekonomskougostiteljskaskola.slobodanminic . 

 

 

 

 
 

 

 

У сарадњи са Домом здравља Аранђеловац (поливалентном патронажном  службом )  дана 

26.09.2014. године у Економско-угоститељској школи «Слободан Минић» обележен је 

Светски дан контрацепције. Предавање су започеле медицинске сестре Невена 

https://www.facebook.com/ekonomskougostiteljskaskola.slobodanminic
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Александровић и Јелена Филиповић, које су присутне ученике упознале са разним 

начинима контрацепције. Докторка Јелена Ранковић, гинеколог упознала  је ученике да 

средства за контрацепцију могу бити  

1. Механичка (презерватив) који уједно штити и од инфекција, дијафрагма, 

цервикалне капице, интраутерини улошци (спирала) 

2. Хемијско-механичке методе ту спадају сперматоцидне масти, вагиналне таблете и 

глобуле, вагинални улошци, вагинална испирања 

3. Биолошке методе: хормонска контрацепција, таблете које се највише и користе али 

уз обавезан преглед и савет лекара. 

Такође присутнима су објашњене методе одређивања плодних и неплодних дана, 

правилна употреба средстава за контрацепцију. На крају предавања ученици су добили 

одговоре на постављена питања и докторка их је упутила на Саветовалиште за младе које 

се налази у Дому здравља где се даље могу информисати. Од стране поливалентне службе 

ученицима су  подељене промотивне брошуре о контрацепцији. На крају предавања 

ученицима су попуњавали евулационе листиће корисника здраствених установа. 

Предавању су присуствовали ученици прве и четврте године. Предавање су пропратиле и 

локалне телевизије «РТВ Шумадија» и «РТВ Сунце». 
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ПОСЕТА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН МИНИЋ“ 

САВЕТОВАЛИШТУ ЗА МЛАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА AРАНЂЕЛОВАЦ 

 

 

 

 

Посета ученика имала је промотивни карактер, а циљ посете био је развијање здравствене 

културе, кроз приближавање Саветовалишта младима упознавањем са локацијом и 

простором Саветовалишта, обзиром да је издвојено из просторија Дома здравља (налази се 

преко пута, у дворишту зграде АТД-а), као и са садржајима Саветовалишта, међу којима је 

и гинеколошка ординација, што је искоришћено у едукативне сврхе, упознавањем са 

поступком гинеколошког прегледа и инструментима који се користе од стране гинеколога. 

У пријатној атмосфери ученици су добили информације да је Саветовалиште место где 

могу САСВИМ ОТВОРЕНО да разговарају о својим дилемама, потребама, проблемима, 

жељама, бојазнима, тајнама...Да је у њему загарантована тајност података и контаката. Да 

код нас могу доћи сами, са својим другом, другарицом, партнером, партнерком, или са 

својим родитељима.Да је то место у коме могу помоћи себи (и другима) у решавању 

проблема који се тичу здравља или проблема личне пририде. Да код нас могу доћи без 

упута, само са здравственом књижицом и то сваког радног дана (сем среде) када ради 

психолог, одн. сваког четвртка када раде лекар и гинеколог. 

Ученици су били веома заинтересовани, постављали су бројна питања, а неки су 

искористили посету да закажу индивидуалне разговоре код стручњака Саветовалишта. 

Растали смо се убеђени да смо на добром путу остварења циљева „приступа наклоњеног 

младима“, што је циљ сваког добро осмишљеног Саветовалишта за младе. О томе говори 

и повећан број младих ове школе који се током едукације јавио Саветовалишту, уз 

обострани позив «Дођите нам опет» 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
 
 
У току школске 2014/15. у области здравствене превенције радило се се са циљем 
изграђивања телесно, психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се 

брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи.  
У току школске године радило се на: 

 
1.   Укључивање ученика у здравствено – васпитне акције, као и подстицање на 

усвајање знања о чувању здравља, болести и могућностима лечења; 
 

2.   Развијање  свести  и  одговорности  појединца  за  сопствено  здравље,  о  
значају  личне хигијене, хигијене исхране и хигијенског начина живота; 

 
3.   Упознавање са потребом планирања породице и

 успостављањехуманијих међуљудских односа, као и очување и 
унапређење менталног здравља; 

 
4.   Подизање здравствене културе ученика тако да брига о здрављу буде 

саставни део свакодневних навика, потреба и поступања; 
 

5.   Спровођење примарне превенције од болести зависности; 
 

6.   Учешће  ученика  у  унапређењу животне  средине и  хигијенско  –  естетског  
очувања школе. 

 
 

Приликом обраде појединих наставних јединица у редовној настави наставници  су 
обратили  пажњу на остваривање здравстевно – васпитне функције свог рада. У 
припремама за час  нагласили су  могућност реализације задатака из ове области 

 
У оквиру наставе физичког васпитања, професори физичког васпитања су  
редовно   радили на превентивно – компензацијском вежбању ради спречавања и 

отклањања телесних деформитета и лоших последица вишечасовног седења.  

 У сарадњи са диспанзером  Домом Здравља Аранђеловац организовали смо систематски 

преглед ученика првог и трећег разреда. Анализу обављеног систематског прегледа 

урадила је педагог. Одржан је и систематски стоматолошки преглед  за све четири 

године. 

У сарадњи са Домом здравља – саветовалиште за младе –одржано је предавања на тему  

«Правилна исхрана за добро здравље“. » и  «Светски дан контрацепције». 

 Индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима и повезивање ученика са 

специјализованом здравственом службом по потреби. 

Организоване три акције добровољног давања крви у сарадњи са Црвеним Крстом. 

 Израда пано и едукативних постера ради промовисања стила здравог живота кроз 

еколошку секцију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА  ЦРВЕНОГ КРСТА У САРАДЊИ СА ЕКОНОМСКО-

УГОСТИТЕЉСКОМ ШКОЛОМ „СЛОБОДАН МИНИЋ“. 

 

Активности  за 

школску 2014/2015. 

Реализоване активности  

 

 

Организовање 

добровољног давања 

крви  

У Економско-угоститељској школи у току школске 2014-2015. 

године организовалао се добровољно давање крви  у два наврата и 

то у    новембру  и марту . У великом броју ученици треће и четврте 

године су показали своју хуманост и дали крв. 

  

У  циљу мотивације 

добровољног 

давалаштва крви 

израда ликовних и 

литерараних 

радова по конкурсу 

„Крв живот значи 

„ 

У фебруару месецу ученица трећег  разреда Зорка Црногорац 

учествовавала је на ликовном конкурсу „Крв живот значи „и 

освојила пето место. На литерарном конкурсу, ученици ниси 

конкурисали . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање 

18.октобра 

Европски дан борбе 

против „Трговине 

људима“ 

 

 Вршњачки едукатори Црвеног крста су путем презентације 

објаснили  шта је трговина људима, ко су потенцијалне жртве и 

како индетификовати потенцијалне жртве. 

Затим је ученица четврте године,  Милена Луковић, испричала 

истиниту исповест девојке која је била жртва трговине људима . 

Потом је уследила представа „Aларм за помоћ“ кроз коју су 

вршњачки едукатори обухватили већину индикатора за 

препознавање или сумњу на трговину људима, познатију као 

трафикинг. 

У спровођењу ове активности,  ученицима су  помогли  професори 

Милица Јовановић, Катарина Јовановић и педагог Росанда Вујовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутни су имали прилику да виде кратки, едукативни и 

занимљив  филм ХИВ  кључне речи –Заштити се знањем . Кроз 

овај филм присутни су имали прилику да се упознају шта је ХИВ 

вирус, како се он преноси односно не преноси, како заштитити себе 

и друге. Потом су ученици прве и треће године  кроз драмско-

сценски наступ (сценарио написале професорке Милица Јовановић 

и Мирјана Алошевић) обрадили тему о начину преношења Хив-а, и 

обухватили теме о алкохолизму и наркоманији. Ученици друге 

године (смер кулинарски техничар) су са својим наставницима 

Мирјаном Десивојевић и Тањом Јанковић направили мафине и 

украсили их знаком борбе против сиде. 

Веома важну улогу у оваквим темама имају стручњаци-лекари тако 

да нам је у гостима била  др Ивана Величковић која је одговарала 
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Обележавање 1. 

Децембра  Светски 

дан борбе против 

Сиде 

 

 

 

 

на многобројна питања која су поставили ученици наше школе . Уз 

помоћ патронажних сестара Дома здравља, Божане Благојевић и 

Иване Николић ученици су добили потребне информације  о Хив-у 

и о Сиди .  

Представник Црвеног крста Слађана Николић, присутним 

ученицима је поделила промотивни материјал (кондоме и флајере) а 

учесницима ове активности, мајице са знаком Црвеног крста. 

У организацији  и реализацији представе учествовале су 

професорка биологије Катарина Јовановић, професорка грађанског 

васпитања Јасмина Каралић и педагог школе Росанда Вујовић. 

 

 

 

 

Вршњачке 

едукације на тему 

болести 

зависности:  

АЛКОХОЛИЗАМ 

 

Кроз представу о Трговини људима , приказани су и сегменти 

штетности алкохола. 

 

Вршњачке 

едукације на тему 

болести 

зависности:  

ПУШЕЊЕ 

 Вршњачки едукатори Црвеног Крста су поставили кутију на улазу 

школе, професори и ученици су цигару замењивали бомбоном,и 

том акцијом су обележили тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обележавање 31. 

Јануара 

Националног дана 

борбе против 

пушења 

 

Национални дан без дуванског дима је у нашој школи обележен 

кроз разговор, радионице и предавање које су за ученике 1 и 2 

разреда одржале професорка биологије Катарина Јовановић, 

професорка грађанског васпитања Јасмина Каралић и педагог 

школе Росанда Вујовић.  

Како је у нашој земљи пушење један од водећих фактора ризика по 

здравље становништва, велики је значај преветивних активности у 

школи. Вршњачки едукатори Црвеног крста, спровели су анкету о 

распростањености злоупотребе дувана (анкетом обухваћено 178 

ученика).  

 

  

 

Вршњачка 

едукација на тему 

полно преносиве 

болести  

                                                              

У сарадњи са Домом здравља Аранђеловац (поливалентном 

патронажном  службом )  дана 26.09.2014. године у Економско-

угоститељској школи «Слободан Минић» обележен је светски дан 

контрацепције. Предавање су започеле медицинске сестре Невена 

Александровић и Јелена Филиповић, које су присутне ученике 

упознале са разним начинима контрацепције. Докторка Јелена 

Ранковић, гинеколог упознала  је ученике са средствима за 

контрацепцију.Такође присутнима су објашњене методе 
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одређивања плодних и неплодних дана, правилна употреба 

средстава за контрацепцију. На крају предавања ученици су добили 

одговоре на постављена питања и докторка их је упутила на 

Саветовалиште за младе које се налази у Дому здравља где се даље 

могу информисати. Од стране поливалентне службе ученицима су  

подељене промотивне брошуре о контрацепцији. На крају 

предавања ученицима су попуњавали евулационе листиће 

корисника здраствених установа. 

Предавању су присуствовали ученици прве и четврте године.  

Обележавање 

7.априла Светског 

дана здравља 

Светски дан здравља ученици угоститељске струке  четврте године 

заједно са наставницом Биљаном Чорлијом и Мирјаном 

Десивојевић направили презентацију као треба да изгледа здрав 

оброк и у ту сврху су  направили пројарице и   палачинке од 

коприве и хељде. 

 

*Све активности Црвеног крста су пропратиле и обележиле медијске куће : РТВ 

Сунце, РТВ Шумадија и РТВ  Флеш 

Све активности које су се реализовале у школи можете погледати на званичној  

facebook страници  https://www.facebook.com/ekonomskougostiteljskaskola.slobodanminic . 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/ekonomskougostiteljskaskola.slobodanminic
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

 

 

 

У септембру месецу након анкетирања ученика формирана је еколошка секција са 

следећим члановима: 

            1. Душан Јеремић 

2. Анђела Павловић  

3. Магдалена Ђилас 

4. Маја Денић 

5. Селена Вујовић 

6. Душан Јовановић 

7. Милован Никитовић 

8. Катарина Јовановић 

9. Смиљка Брестовац 

10. Петар Бајовић 

 

 

 

У септембру месецу ученици су израдили и изложили зидне постера на тему 

контрацепције поводом обележавања Светског дана контрацепције.   

У октобру ученици су заједно са професорком биологије и педагогом уређивали хол 

школе. Израдили су паное и квитице са питањима поводом обележавања Дана правилне 

исхране и учествовали у активностима поводом обележавања Дана пешачења. 

У новембру месецу учествовали су у организовању представе Трговина људима у сарадњи 

са Црвеним крстом и Ђачким парламентом. У децембру месецу ученици су учествовали у 

програму поводом обележавања Светског дана против СИДЕ- израдом постера и 

учествовањем у представи.  

У фебруару организована пројекција еколошког филма ,, Home“ у свечаниј сали ЕУШ. 

Израда едукативних постера на тему загађивања воде је реализована у марту и члан 

секције је учествовао у квизу знања на тему вода, кад је школа освојила прво место са 

друга два ученика наше школе. 

У јуну је обележен Дан заштите животне срдине постављањем едукативних постера на 

тему спречавања загађивања. Чланови еколошке секције учествовали у свим програмима 

који су остварени у сарадњи са Високом технолошком школом, ТШ ,,Милета Николић‟ , 

Гимназијом,,Милош Савковић“ , основним школама на територији Аранђеловца, Домом 

здраваља и Црвеним крстом из Аранђеловца. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014./15. 

ГОДИНУ 

 

У школској 2014./ 15. години реализовали смо следеће активности предиђене планом: 

 

 На редовним часовима биологије, географије, хигијене, грађанског васпитања  као 

и радом еколошке секције у сарадњи са ученицима разговором, предавањем, 

презентацијама, израдом едукативних постера и паноа, гледањем еколошких 

филомова, истраживачким радом и организовањем представа промовисали смо 

очување животне средине и здравља 

 Професори биологије, географије и математике заједно су са ученицима, 

присуствовали и учествовали у обележавању значајних датума важних за екологију- 

Светски Дан вода, Дан пешачења, Дан планина  

 Присуствовање ученика програму обележавања међународног Дана планина- 11. 

12. 2014. године, Висока технолошка школа у Аранђеловцу 

 Присуствовање ученика програму обележавања међународног Дана пешачења- 15. 

10. 2014. године у сарадњи са Високом технолошком школом 

 Учешће ученика у програму поводом обележавања  ,,Светског дана вода“ (17.3. 

2015. године, Дом омладине у Аранђеловцу) - школа је освојила прво место у квизу 

знања на тему вода, међу три градске средње школе 

 Ученица Милица Матић освојила је прво место а ученица Јована Радисављевић 

треће место на ликовном конкурсу на тему ,,Кажем вода- мислим живот“ у 

организацији ОШ ,,Мирко Јовановић‟ из Крагујевца 

 У мају и јуну месецу организована еколошка акција сакупљања пластичних чепова 

 У мају месецу ученици четврте године са професорком географије посетили 

споменик природе- пећину Рисовачу. 

 Током школске године у обележавању значајних међународних датума који 

промовишу здрав живот и очувану животну средину остварена успешна сардња са 

Високом технолошком школом, ТШ ,, Милета Николић‟ , Гимназијом,,Милош 

Савковић“ , основним школама на територији Аранђеловца, Домом здравља и 

Црвеним крстом из Аранђеловца. 

 

Чланови Тима: 

Јовановић Катарина 

Љубић Биљана 

Марковић Валентина 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Циљ рада на професионалној оријентацији је подстицање професионалног развоја ученика 

и пружање помоћи појединцу да формира реалну слику о својим способностима, 

особинама личности, интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве 

појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални 

развој. 

Реализоване активности  Носиоци активности  Време реализације 

Часови одељењске заједнице у циљу 

каријерног вођења и саветовања 

Разредне старешине  

Педагог  

У току школске 

године 

Тестирање ученика и саветодавни рад у 

оквиру професионалне орјентације 

Педагог школе Друго полугодиште  

Саветодавни рад у оквиру професионалне 

орјентације 

педагог Друго полугодиште 

Припреме и учешће ученика на такмичење Предметни 

професори  

У току године 

Презентација виших школа и факултета Тим за каријерно 

вођење 

Друго полугодиште 

Организација и посета ученика (смер 

туристички техничар )хотелу Иѕвор  

Предметни 

професори 

туристичког смера 

март 

Организација и спровођење сајма 

виртуелног предузећа у школи 

Предметни 

професори, ученици 

и привредна 

предузећа 

Фебруар 

Учешће на сајму виртуелних предузећа у 

Сенти  

Славица 

Недељковић, 

Добрила Шћекић и 

три ученице 

 

Организација и посета Народној банци 

Србије 

Милосав Булатовић и 

ученици 4 разреда 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПОСЕТАМА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

         

       Након реализованих припремних активности и сходно инструкцијама управе наше 

школе, у периоду од   19. маја – 29.   маја 2015. године, реализоване су посете следећих 

основних школа које се налазе на територији наших суседних општина: 

 Основна школа **Рудовци** у Рудовцима,  

 Основна школа  **Милорад Лабудовић – Лабуд** у Барошевцу,  

 Основна школа **Свети Сава** у Великим Црљенима,  

 Основна школа **Диша Ђурђевић** у Вреоцима,  
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 Основна школа **Вока Савић** у Лазаревцу,  

 Основна школа **Цар Лазар** у Лазаревцу,  

 Основна школа **Дуле Караклајић** у Лазаревцу,  

 Основна школа **Сестре Радовић** у Белановици. 

       Посете наведених основних школа извршене су са циљем промовисања наше школе, 

као и са циљем информисања ученика завршног разреда истих школа о могућностима 

наставка даљег школовања у нашој школи. 

      У наведене сврхе у истим школама (осим у ОШ **Дуле Караклајић**)  смо извршили 

презентацију наше школе, као и пружили одговоре на сва постављена питања ученика 

заинтересовани за упис у нашу школу.   

     Посете наведених школа, као и презентације наше школе у истим школама  обавио сам 

заједно са професором Ралић Томиславом.  

      Помоћ у реализацији наведених активности пружили су наши садашњи ученици: 

Јанковић Невена, Јовановић Тамара, Митровић Миодраг, Штуловић Немања, Крстановић 

Душан и Марковић Игор.   

        Мишљења сам да су реализоване посете и презентације у потпуности успеле и веома 

корисне, те и да их треба обављати и у будуће. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ БЕОГРАДСКОМ САЈМУ АУТОМОБИЛА 

 

         Дана 27.03.2015. године за заинтересоване ученике економско угоститељске школе 

**Слободан Минић** у Аранђеловцу организована је посета Међународном сајму 

аутомобила. 

        Учешће у посети  Београдског сајма аутомобила узело је 126 учесника, при чему  121 

ученика и  5 професора.   

         Структура учесника у посети Београдског сајма аутомобила може се табеларно 

приказати на следећи начин: 

ОДЕЉЕЊЕ СМЕР БРОЈ 

УЧЕСНИКА 

1/1 ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ 15 

1/2 ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРИ 18  

1/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРИ 21  

1/4 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ 11 

1/5 КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАРИ 8 

2/2 ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРИ 6 

2/4 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ 11 

3/2 ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРИ 3 

3/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРИ 4 

3/4 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ 13 

4/1 ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ 4 

4/3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРИ 3 

4/4 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ2 2 
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4/5 КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 2 

I УКУПНО УЧЕНИКА 121 

II УКУПНО ПРОФЕСОРА 5 

III 

(I+II) 

УЧЕНИЦИ + ПРОФЕСОРИ 126 

 

  

          Превоз до Београда и назад  је био у организацији превозника КМ из Аранђеловца.  

Ово привредно друштво  је у наведене сврхе ангажовала своја 2 аутобуса,   појединачних 

капацитета од 54 места, као и један комби појединачног капацитета од 20 места. 

        Зборно место за све полазнике било је испред хотела **Шумадија** Аранђеловац. На 

пут за Београд  се пошло у 08,30 часова (након  претходно извршене превентивне провере 

исправности аутобуса  од стране припадника МУП-а Аранђеловац), а са истог пута се у 

Аранђеловац стигло око 20,00 часова.  

        У посети сајму проведено је негде око 3 сата (у периоду од 11,00 часова до 14.00 

часова), док је остатак слободног времена за учеснике старијег узраста употребљен за 

шетњу по Калемегдану и Кнез Михајловој улици. За ученике првог разреда је по 

завршетку посете сајму аутомобила организована посега Војном музеју на Калемегдану, 

након чега су остатак слободног времена исти ученици искористили за шетњу по 

Калемегдану и Кнез Михајловој улици. 

         Ученици првог разреда су на име организације превоза, посете Сајму аутомобила и 

Посете Војном музеју плаћали 800 динара, док су ученици другог, трећег и четвртог 

разреда на име превоза и посете Сајму аутомобила плаћали 700 динара. 

         Учешће у организацији посете Београдског сајма узели су следећи професори:  

 Булатовић Милосав, вођа пута,  

 Бабић Светлана, вођа пута,  

 Славковић Јасмина, вођа пута,  

 Качаревић Зорица,  

 Алошевић Мира.         

          Посета Београдског сајма аутомобила организована је на основу планираних 

активности Стручног већа за економску групу предмета, за школску 2014/2015. год.  

Реализацијом ове посете остварени су сви  планирани васпитни и образовни циљеви 

посете. 

             Посета Београдског сајма аутомобила прошла је у најбољем могућем реду, без 

било каквих проблема.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ВОЈНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ 

               Дана 27.03.2015. године за ученике првог разреда наше школе организована је 

посета Војног музеја у Београду. 

               Посети Војног музеја на Калемегдану  приступило се након реализоване посете 

Београдског сајма аутомобила, а у термину од   14,30 часова до 15,30 часова. 

              Учешће у овој посети узело је  78 учесника, од чега 73 ученика и 5 професора. 

             Учешће у посети Војном музеју у Београду узели су ученици следећих одељења: 
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 одељење  1 / 1 ТТ   - 15 ученика,  

 одељење  1 / 2 ФА  –   18 ученика и  

 одељење   1 / 3 ПА –  21 ученика.  

 Одељење   1/4 ЕТ  -  11 ученика,  

 Одељење   1/5 КТ  -     8 ученика. 

 

Учешће у посети Војном музеју узели су следећи професори: 

 Булатовић Милосав,  

 Бабић Светлана,  

 Славковић Јасмина,  

 Качаревић Зорица и  

 Алошевић Мира.  

       На основу усвојеног плана организован је обилазак свих изложених експоната унутар 

музеја као и у дворишту музеја. Основне информације о Војном музеју посетиоцима 

пружио  је кустос музеја. 

       Након посете Војног музеја учесници су остатак слободног времена искористили за 

шетњу по Калемегдану и Кнез Михајловој улици. 

        Посета војног музеја реализована је на основу плана Стручног већа за економску 

групу предмета, за школску 2014/2015. годину. Реализацијом ове посете остварени су сви 

планирани васпитни и образовни циљеви посете. 

        Посета Међународног  сајма аутомобила у Београду  прошла је у најбољем могућем 

реду, без било каквих проблема. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ  ПРЕЗЕНТАЦИЈАМ  ВИСОКО-ОБРАЗОВНИХ 

УСТАНОВА 

У НАШОЈ ШКОЛИ – У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 

        У склопу  реализације планираних активности на пољу пружања подршке нашим 

матурантима приликом одабира жељених високо-образовних установа на којима ће 

наставити даље школовање, у школској 2014.-2015. години организована је посета 

представника великог броја како државних тако и приватних  високо образовних установа 

из наше државе и окружења. 

       У школској 2014/2015. години у наведене сврхе нашу  школу су посетили 

представници следећих високо-образовних установа: 

 Факултет Метрополитен  - Београд, 04.02.2015. године,  

 Економски факултет – Крагујевац, 26.02.2015. године,  

 ВИПОС – Ваљево, 19.03.2015. године,  

 Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд, 20.03.2015. 

године,  

 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац,  

 Висока техничка школа струковних студија, Крагујевац, 25.03.2015. године,  

 Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка бања, 30.03.2015. године,  

 Висока пословна школа струковних студија, проф. Др. Радомир Бојковић, 

Крушевац, 03.04.2015. године,  
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 Висока струковна школа тржишних комуникација, Београд, 03.04.2015. године,  

 Висока туристичка школа,Београд, 08.04.2015. године,  

 Висока технолошка школа, Аранђеловац, 17.04.2015. године,  

 Паневропси универзитет – Бања Лука,  

 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, 

Младеновац, 22.04.2015. године,  

 Факултет за пословне студије и право – Београд, 22.04.2015. године,  

 Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд, 22.04.2015. године,  

 Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације у 

угоститељству, Сремски карловци. 27.04.2015. године,  

 Економски факултет у Београду, 28.04.2015. године, 

 Висока економска школа струковних студија Пећ – у Лепосавићу, 29.04.2015. 

године,  

 Висока школа за пословну економију и предузетништво, ПЕП,  Београд, 29.04.2015. 

године,  

 Факултет за менаџмент – Зајечар, 13.05.2015. године,  

        Представљање наведених Високо образовних установе матурантима наше школе 

извршено је у форми Трибине и под слоганом **Упознајте се са нашим факултетом – 

виоком школом**. 

         Циљ наведених представљања био је  пружање  неопходних информација и 

неопходне помоћи матурантима наше  школе приликом одабира жељених високих  школа 

– факултета. 

        У току реализације трибине ученицима су пружене основне  информације  о 

наведеној Високо-образовној установи, о могућностима студирања на истој, као и о 

могућностима запошљавања након завршених студија. 

       Учесници трибине су постављали питања, на која су добијали  одговоре од присутних 

представника. 

        Ученицима су у току трибине подељени разноврсни рекламни материјали ове 

васпитно образовне установе (флајери, информатори, блокчићи, хемијске оловке...). 

         За потребе школе остављени су  такође одређени рекламни материјали. 

       Поред матураната, на горе наведеним трибинама учешће је узео и велики број 

професора наше школе. 

       Директно одговоран за реализацију ове врсте ваннаставних активности испред школе 

био је професор Булатовић Милосав. Велику помоћ у реализацији истих активности 

пружили су директор школе Зорица Ћираковић и педагог школе Росанда Вујовић. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2014./ 15. ГОДИНИ 

 

 

 На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је у 

обавези да изради програм инклузивног образовања који подразумева посебно планирање 

рада са ученицима са сметњама у развоју које су настале услед здравствених проблема, 

социјалне ускраћености и других разлога.  

У нашој школи је у првој и другој години било2 ученика уписаних преко лекарске 

комисије због здравствених проблема, сметњи у развоју или инвалидитета. Поред тога , 

око 10 % у ученика наше школе живи у условима социјалне ускраћености. Свима њима је 

била потребна додатна подршка у образовању и васпитању коју је школа пружила 

реализацијом Програма инклузивног образовања и васпитања  

Циљеви програма инклузивног образовања:  

- Пружање подршке ученицима са сметњама у развоју при савладавању наставног 

програма  

- Прилагођавање ученика са сметњама у развоју на Школу и учешће у школским 

активностима  

- Подстицање личног развоја,социјалних односа и комуникативне способности код 

ученика са сметњама у развоју.  

  

Реализоване активности  Носиоци активности  Временски оквир 

Индетификовање ученика 

којима је потребна додатна 

подршка 

Родитељи, одељенске 

старешине и  преметни 

наставници 

Септембар -октобар 

Процена психосоцијалног 

стања ученика 

Педагог, одељенски 

старешина 

октобар 

Израда плана рада са 

ученицима који имају 

сметње у развоју  

Одељенско веће, одељенски 

старешина, педагог 

Новембар 

Реализација плана рада са 

ученицима који имају 

сметње у раѕвоју  

Одељенски старешина, 

предметни наставници, 

педагог 

Новембар-јун 

Евалуација плана рада са 

ученицима који имају 

сметњеу развоју и предлози 

за њихово унапређење 

Одељенски старешина, 

одељенско веће и педагог 

јун 

 

У току школске 2014./ 15. године  имали смо петоро ученика који су укључени у програм 

додатне подршке: 

УЧЕНИК/ЦА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ОБРАЗОВНИ 

ПРОФИЛ 

МЕРЕ ПОДРШКЕ 

Јована 

Пантић 

1/3 пословни 

администратор 
 мере индивидуализације и  

              ИОП2 са измењеним стандардима 

постигнућа (од     20.01.2015 до 19.06.2015. године. 
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) за предмете српски језик и књижевност, руски 

језик, математика, право, економија и 

књиговодство.  

 за предмете биологија, историја, 

канцеларијско пословање, пословни 

енглески језик, рачунарство и информатика 

и физичко васпитање примењиване су мере 

индивидуализације у раду са ученицом. 

Вук Савић 1/6 конобар  ИОП1 са прилагођеним програмом за 

предмете српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик,руски језик , 

географија, хемија, основе туризма и 

угоститељства до 21.2 . 2014. године.  

 за предмете услуживање, рачунарство и 

информатика,здравствена култура, 

примењиване су мере индивидуализације у 

раду са учеником.  

 из физичког и грађанског васпитања ученик 

остварује све исходе предвиђене наставним 

планом. 

 

Марина 

Милојевић 

1/6 конобар  ИОП1 са прилагођеним програмом за 

предмете српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик,руски језик , 

географија, хемија, основе туризма и 

угоститељства до 21.2 . 2014. године.  

 за предмете услуживање, рачунарство и 

информатика,здравствена култура, 

примењиване су мере индивидуализације у 

раду са учеником.  

 из физичког и грађанског васпитања ученик 

остварује све исходе предвиђене наставним 

планом. 

 

 

Борис 

Брауновић 

2/5 кулинарски 

техничар 
 ИОП1 са прилагођеним програмом за 

предмете српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик, биологија, 

географија и хемија, физика до 21. 2. 2014. 

године.  

 за предмете куварство са практичном 

наставом, економика и организација 

предузећа, ликовна култура, историја, 

физика и рачунарство и информатика 

примењиване мере индивидуализације у 

раду са учеником.  

 из физичког и грађанског васпитања ученик 

остварује све исходе предвиђене наставним 

планом. 

Данијела 2/5 кулинарски  ИОП1 са прилагођеним програмом за 
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Благојевић техничар предмете српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик, биологија, 

географија и хемија, физика до 21. 2. 2014. 

године, куварство са практичном наставом. 

 за предмете економика и организација 

предузећа, ликовна култура, историја, 

физика и рачунарство и информатика 

примењиване мере индивидуализације у 

раду са ученицом. 

  из физичког и грађанског васпитања 

ученица остварује све исходе предвиђене 

наставним планом. 

 

 

У току школске године одржано је више састанака  у којима су чланови Тима пружали 

подршку и помоћ у изради документације Тимовима за пружање додатне образовне 

подршке. 

У току школске године чланови Тима били су укључени у едукацију ученика из редновне 

популације кроз радионице на часовима грађанског васпитања и на часовима редовне 

наставе и часовима одељенског старешине. 

У сарадњи са Вршњачком мрежом подршке инклузивном образовању ученик наше школе 

Огњен Бандић је прошао низ радионица и едукација и своје знање и искуство пренео на 

остале ученике присуствујући часовима одељенског старешине. 

Оставарена је сарадња са  Мрежом подршке инклузивном образовању чији су чланови 

одржали сатстанак у нашој школи крајем септембра месеца 2014. године. Присутни су 

били сви чланови Тима и директор школе. Такође је остварена сарадња са Интерресорном 

комисијом из Аранђеловца (Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне 

подршке) која  је одобрила похађање наставе за  ученицу Ј. П. по индивидуално 

образовном плану са измењеним стандардима постигнућа за одређене предмете. Успешна 

сарадња је остварена са просветном саветницом Милом Тодоровић, пружањем савета и 

подршке раду Тима. 

У јачању професионалних компетенција наставника организовано је присуство наставника 

наше школе семинару- Инклузивно образовање у ОШ ,,Милан Илић Чича“ у аранђеловцу 

у новембру месецу 2014. године. 

На састанцима у току школске године чланови Тима разматрали су израђене 

индивидуално образовне планове (динамика израде планова дата је у програмима 

додадтне подршке за сваког ученика понаособ) и упућивали предложене индивидуално 

образовне планове на усвајање Педагошком колегијуму. 

Чланови Тима у току школске године присуствовали су састанцима родитеља и 

координатора Тимова за додатну подршку. 

Према извештајима координатора Тимова за пружање додатне подршке за горе наведене 

ученике, координатор Стручног тима за инклузивно образовање упозанао Одељенско веће 

са наведеним извештајима о постигнућима и резултатима ученика. 

 

 

Извештај о  раду подтима за пружање додатне  образовне  подршке  
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школска 2014/2015. година 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

План састанка 

подтима и договор о 

раду-процена и 

анализа постигнућа у 

претходној години и 

предлог за израду 

ИОП-а за текућу 

годину 

Организовање састанака и 

израда плана рада подтима. 

Изношење запажања који су у 

претходној шк.години радили 

по ИОП-у 

Тим за инклузивно 

образовање , 

одељенско веће 

Септембар 

Договор и израда 

плана подтима за 

текућу школску 

годину 

План рада Подтима за пружање 

додатне подршке 
Подтим Септембар 

Подршка новим 

члановима подтима у 

изради ИОП-а 

Педагошко-инструктивни рад 
Катарина Јовановић 

и Росанда Вујовић 
Септембар 

Договор о изради 

ИОП-а за прво 

полугодиште 

Израда документа 

Координатор 

стручног тима , 

педагог и предметни 

наставници 

Септембар 

Сагласност родитеља 

за ИОП 

Потписивање плана од стране 

родитеља, састанак тима 

Директор и Тим за 

инклузивно 

образовање 

Септембар 

Разматрање израђених 

ИОП-а (предметних 

наставника) 

Увид у израђене ИОП 
Тим за инклузивно 

образовање 
Септембар 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Захтев за процену потреба за 

пружање додатне обрзовне, 

здравствене о социјалне 

подршке 

Тим за инклузивно 

образовање 
Септембар 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Састанак чланова Интерресорне 

комисије 
Педагог школе, Октобар 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Одговор Интерресорне 

комисије 

Тим за инклузивно 

образовање 
 

Ниво остварености 

постављених циљева 

и задатака 

Извештај предметних 

наставника 
Подтим Децембар 

Анализа и праћење Извештај подтима-тиму Подтим Децембар 
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остварености циљава 

и задатака 

Упознавање Стручног 

тима за инклузију и 

Одељенских већа са 

резултатима 

вредновања ИОП-а на 

крају првог 

полугодишта 

Писмено извештавање 

координатора Тима на 

седницама 

Координатор 

стручног тима 
Децембар 

Извештавање 

Наставничког већа о 

раду Подтима за 

пружање додатне 

образовне подршке 

Писмено извештавање 

координатора Тима на 

седницама 

Координатор 

стручног тима 
Децембар 

Израда ИОП-а за 

друго полугодиште 
Израда ИОП-а Чланови подтима Јануар 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Захтев за иницијативу 
Тим за инклузивно 

образовање 
Март 

Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

Захтев Одељењу за привреду и 

друштвене делатности СО 

Аранђеловац 

Тим за инклузивно 

образовање 
Април 

Вредновање ИОП-а Писани документ 
Координатор 

стручног тима 
Јун 

Упознавање 

Одељенског већа и 

Стручног тима за 

инклузију са 

резултатима 

вредновања ИОП-а на 

крају школске године 

Писмено извештавање 

координатора тима на 

седницама 

Координатор 

стручног тима 
Јун 

Извештавање 

Наставничког већа о 

раду Тима за пружање 

додатне образовне 

подршке 

Писмено извештавање 

координатора тима на 

седницама 

Координатор 

стручног тима 
Јун 

Сарадња са осталим 

институцијама 

По препоруци интерресорне 

комисије 
Подтим и Тим 

Током 

године 

 

 

*Сви подаци о одржаним редовним и ванредним састанцима Подтима за пружање додатне 

образовне подршке ученика Д.Б, Б.Б, Ј.П,В.С,М.М налазе се у записницима и прилозима 

који чине саставни део записника.  
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 

 
У току школске 2014-2015. године носиоци активности су радили на реализацији задатака 

и остваривању развојних циљева у оквиру приоритетних потреба. 

 

Прва приоритетна 

потребе 

 

 

 

 

 

Подизање квалитета 

наставе    

 У потпуности је остварен 

развојни циљ - 

прилагођавање рада на часу 

образовно васпитним 

потребама ученика којима је 

потребна додатна подршка у 

образовању (рад са 

ученицима одељења 1-3,  1-6 

и 2-5). 

 

Други развојни циљ Коришћење поступака 

вредновања који су у 

функцији даљег учења  

 

Није у потпуности остварен, 

тако да ће се у току наредне 

школске 2015-16. радити на 

његовом остварењу. 

 

 Друга приоритетна 

потреба  

Обезбеђивање 

препознатљивог статуса и 

угледа школе 

 У оквиру друге 

приоритетне потребе 

промоција постигнућа 

ученика и наставника  

делимично је остварен, па ће 

са његовом остваривању 

радити и током следеће 

школске године. 

 

Трећи приоритетна 

потреба 

 

Подршка ученицима  

 

Прилагођавање 

новопридошлих ученика је у 

потпуности реализован али 

ћемо у току школске 

2015/16. допунити акциони 

план за новопридошле 

ученике и наставнике. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА 

                                                                        Извештај са другог класификационог периода  

                                                                          (прво полугодиште) школске 2014.-2015. 
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Број ученика 

на почетку 

школске 

године 

Број ученика 
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полугодишта 
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 у м ж у м ж у %     у %       

1-

1 

31 6 25 30 7 23 26 86,67

% 
* 8 18 * 4 13,33% 3 * 1 * * 6 

1-

2 

30 7 23 30 7 23 17 56,65

% 
4 9 4 * 13 43,33% 5 1 3 4 * 32 

1-

3 

27 9 18 27 9 18 20 74% 4 8 8 * 7 26% 2 1 2 2 * 16 

1-

4 

31 6 25 26 5 21 7 27% 1 2 3 1 19 73% 5 5 4 5 * 51 

1-

5 

31 19 12 31 19 12 24 77,4% 2 10 12 * 7 22.5% 6 * * 1 * 12 

1-

6 

30 19 11 27 19 8 20 74.7% * 7 12 1 7 26% 2 4 1 * * 13 

6 180 66 11

4 

171 66 10

5 

11

4 

66.6% 11 44 57 2 57 33,3% 23 11 11 12 * 130 

                     

2-

1 

25 7 18 25 7 18 20 80% 2 3 15 * 5 20% 2 * 1 2 * 14 

 2-

2 

30 9 21 30 9 21 26 83,33

% 
5 16 5 * 4 16,67% 4 * * * * 4 

2-

3 

30 9 21 30 9 21 28 93,33

% 
8 17 3 * 2 6,67% * 1 1 * * 5 

2-

4 

25 7 18 24 7 17 15 62% 6 6 2 1 9 38% 1 5 * 3 * 28 

2-

5 

28 20 8 29 21 8 18 62,07

% 
* 10 6 2 11 38% 4 1 * 6 * 39 

2-

6 

10 6 4 10 6 4 4 40% * 3 1 * 6 60% 2 1 1 2 1 16 

6 148 58 90 148 59 89 11

1 

75% 21 55 32 3 37 25% 13 8 3 13 1 106 

                     

3-

1 

30 9 21 30 9 21 12 40% 4 6 2 * 18 60% 6 5 2 4 * 44 

3-

2 

28 4 24 28 4 24 27 96% 8 11 8 * 1 3,57% * * 1 * * 3 
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3-

3 

31 6 25 31 6 25 28 90,% 8 18 2 * 3 10% 2 1 * * * 4 

3-

4 

26 8 18 25 8 17 15 60% 3 11 1 * 10 40% 5 3 1 1 * 19 

3-

5 

26 15 11 26 15 11 15 57% * 8 7 * 11 43% 7 2 * 2 2 20 

3-

6 

19 7 12 17 7 10 8 47% 3 2 3 * 9 53% 6 1 1 1 * 15 

6 160 49 11

1 

157 49 10

8 

10

5 

66,8

% 

26 56 23 * 52 33% 26 12 5 8 2 105 

                     

4-

1 

28 5 23 28 5 23 24 86% 5 10 9 * 4 14,39% 1 2 * 1 * 12 

4-

2 

23 10 13 23 10 13 22 96% 10 10 2 * 1 4% 1 * * * * 1 

4-

3 

24 5 19 24 5 19 23 95,3

% 

15 8 * * 1 4% * * * 5 * 5 

4-

4 

29 7 22 29 7 22 20 69% 8 9 3 * 9 31% 3 3 * 3 * 26 

4-

5 

23 12 11 23 12 11 18 78% 1 7 9 1 5 22% 1 3 * 1 * 12 

5 127 39 88 127 39 88 10

7 

84% 39 44 23 1 20 15,7% 6 8 * 10 * 56 

23 615 21

2 

40

3 

603 213 39

0 

43

7 

72,5

% 

97 19

9 

13

5 

6 166 27,5% 68 39 19 43 3 397 
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Извештај са полагања матурског испита 
 

Одељење 4-1 
 

Матурском испиту је приступило 28 ученика. 

 

   Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
11 

Врло добрих 7 

Добрих 9 

Довољних 1 

Недовољних  - 

 

 

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Српски језик и књижевност 8 13 7 / / 
Практичан рад за образовни 

профил ЕТ 
11 4 6 7 / 

Историја уметности 2 / / / / 

Спољно трговинско и 

девизно пословање 
/ 3 / / / 

Туристичка географија 5 5 1   

Маркетинг у туризму 6 2 2 1  
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    Извештај са полагања матурског испита 

 

Одељење 4-2 

 

Матурском испиту је приступило 23 ученика. 

 

Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
11 

Врло добрих 10 

Добрих 2 

Довољних - 

Недовољних  - 

 

 

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Српски језик и књижевност 17 4 2 - - 
Практични рад за образовни 

профил ПА и ФА 
14 5 2 2 - 

Тест-провера стручно-

теоријских знања за 

образовни профил ПА и ФА 

11 10 2 - - 
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Извештај са полагања матурског испита 
 

Одељење 4-3 

 

Матурском испиту је приступило 23 ученика. 

 

Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
16 

Врло добрих 3 

Добрих 4 

Довољних - 

Недовољних  - 

 

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Српски језик и књижевност 16 4 3  - 
Практични рад за образовни 

профил ПА и ФА 
16 3 4   

Тест-провера стручно-

теоријских знања за 

образовни профил ПА и ФА 

12 10 1  - 
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Извештај са полагања матурског испита 

 

Одељење 4-4 
 

Матурском испиту је приступило  29  ученика. 

 

Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
12 

Врло добрих 14 

Добрих 3 

Довољних  

Недовољних   

 

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Српски језик и књижевност 9 10 9   
Маркетинг 23     

Практични рад за образовни 

профил ет 
10 6 8 5  

Монетарна економија и 

банкарство 
6     
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 Извештај са полагања матурског испита 
 

Одељење 4-5 
 

Матурском испиту је приступило  19  ученика. 

 

Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
4 

Врло добрих 9 

Добрих 5 

Довољних 1 

Недовољних   

 

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Српски језик и књижевност 3 5 11   
Туристичка географија 3  1   

Практични рад за образовни 

профил кт 
5 10 3 1  

Наука о исхрани   1   

Хотелијерство 1 1 2 3  

Маркетинг у туризму 4 3    
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Извештај са полагања завршног испита 
 

Одељење 3-6 
 

Завршном  испиту је приступило  17  ученика. 

 

Општи успех ученика: 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 
 

Одличних 
7 

Врло добрих 4 

Добрих 2 

Довољних 4 

Недовољних   

 

    

Успех ученика по предметима: 

 

предмет одличних вр. добрих добрих довољних недовољних 

Услуживање са практичном 

наставом 
7 4 2 4  
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БРОЈ ИЗОСТАНАКА 2014/2015. 

 

 

РАЗРЕД-
ОДЕЉЕЊЕ 

ОПРАВДАНИ  НЕОПРАВДАНИ  УКУПНО 

1-1 543 45 588 

1-2 679 34 713 

1-3 409 58 467 

1-4 478 81 559 

1-5 1048 31 1079 

1-6 389 56 445 

6 3546 305 3851 

2-1 742 46 788 

2-2 635 39 674 

2-3 666 12 678 

2-4 611 72 683 

2-5 808 31 839 

2-6 424 14 438 

6 3886 214 4100 

3-1 737 49 786 

3-2 596 15 611 

3-3 1678 56 1734 

3-4 1213 208 1421 

3-5 1037 214 1251 

3-6 1154 298 1452 

6 6415 840 7255 

4-1 506 81 587 

4-2 597 42 639 

4-3 590 41 631 

4-4 597 50 647 

4-5 473 147 620 

5 2763 361 3124 

23 16610 1720 18330 
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ -ЈУН 

      

                       

                       

 

р
аз

р
е

д
 и

 

о
д

ељ
ењ

е
 

Број ученика 
на почетку 
школске 
године 

Број ученика 
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ученика са 
позитивним 
успехом 

о
д

л
и

чн
и

 

вр
л

о
д

о
б

р
и

 

д
о

б
р

и
 

д
о

во
љ

н
и
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У
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п

н
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н
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о
во

љ
н
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о
ц
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  м ж у м ж у у %         у %             

 

 
1-1 6 25 31 7 22 29 26 89,66 1 11 14   3 3,00 3         3 

 

 
1-2 7 23 30 7 22 29 25 86,21 7 10 8   2 13,79     1 1   2 

 

 
1-3 9 18 27 10 18 28 24 88,80 7 11 6   3 11,00 2 1       3 

 

 
1-4 6 25 31 5 21 26 20 76,92 3 1 15 1 6 23,08 2 1 1 2   6 

 

 
1-5 19 12 31 19 11 30 16 86,60 4 12 9 1 4 13,30 3 1       4 

 

 
1-6                                         

 

 
6 47 103 150 48 94 142 111 85,64 22 45 52 2 18 12,83 10 3 2 3 0 18 

 

 
  м ж у м ж у у %         у %             

 

 
2-1 7 20 27 7 18 25 23 92,00 2 7 12 2 2 8,00 2         2 

 

 
2-2 9 21 30 9 21 30 30 100,00 10 14 6     0,00             

 

 
2-3 9 21 30 9 21 30 30 100,00           0,00             

 

 
2-4 7 18 25 7 18 25 19 76,00 7 5 6   6 24,00 4 1 1     6 

 

 
2-5 20 8 28 20 7 27 21 77,78 1 10 7 3 6 22,22 4   2     6 

 

 
2-6                                         

 

 
6 52 88 140 52 85 137 123 89,16 20 36 31 5 14 10,84 10 1 3 0 0 14 

 

 
  м ж   м ж у у %         у %             

 

 
3-1 9 21 30 9 21 30 28 93,30 7 4 16 1 2 6,70 2         2 

 

 
3-2 4 24 28 4 24 28 28 100,00 9 12 7                   

 

 
3-3 6 25 31 6 24 30 30 100,00 12 16 2                   

 

 
3-4 8 18 26 8 17 25 23 92,00 6 11 6   2 8,00 1   1     2 

 

 
3-5 15 11 26 15 11 26 18 69,23 1 10 7   7 30,76 3 3 1     7 

 

 
3-6 7 12 19 7 10 17 17 100,00 3 2 8 4                 

 

 
6 49 111 160 49 107 156 144 92,42 38 55 46 5 11 15,15 6 3 2 0 0 11 

 

 
  м ж у м ж у у %         у %             

 

 
4-1 5 23 28 5 23 28 28 100,00 10 10 8                   

 

 
4-2 7 22 29 7 22 29 29 100,00 12 8 8 1                 

 

 
4-3 5 18 23 5 18 23 23 100,00 20 3                     

 

 
4-4 7 22 29 7 22 29 29 100,00 12 8 8 1                 

 

 
4-5 12 11 23 12 11 23 19                           

 

 
5 36 96 132 36 96 132 128 100,00 54 29 24 2 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 

 

 
23 184 398 582 185 382 567 506 91,80 134 165 153 14 43 #DIV/0! 26 7 7 3 0 43 

 

                       

                       

 

Према Просветмом гласнику 10/2012 успех ученика 1/6 и 2/6 се утврђује у месецу августу. 
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успехом 

о
д

л
и

чн
и

 

вр
л

о
д

о
б

р
и

 

д
о

б
р

и
 

д
о

во
љ

н
и

 

Број ученика 
са 
недовољним 
успехом  С

а 
је

д
н

о
м

 

н
ед

о
во

љ
н

о
м

 

С
а 

д
ве

 

н
ед

о
во

љ
н

е
 

С
а 

тр
и

 

н
ед

о
во

љ
н

е
 

С
а 

ви
ш

е 

н
ед

о
во

љ
н

и
х 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

 
У

ку
п

н
о

 

н
ед

о
во

љ
н

и
х 

о
ц

ен
а 

  м ж у м ж у у %         у %             

1-1 6 25 31 7 22 29 29 100,00 1 11 17                   

1-2 7 23 30 7 22 29 27   7 10 10   2       1 1   2 

1-3 9 18 27 10 18 28 27   7 11 7 2 1         1   1 

1-4 6 25 31 5 21 26 23 100,00 3 1 15 4 3         3   3 

1-5 19 12 31 19 11 30 30 100,00 4 12 13 1                 

1-6 20 11 31 19 7 26 25   2 9 10 4 1     1       1 

6 67 114 181 67 101 161 161   24 54 72 11 7     1 1 5   7 

  м ж у м ж у у %         у %             

2-1 7 20 27 7 18 25 25 100,00 2 7 14 2                 

2-2 9 21 30 9 21 30 30 100,00 10 14 6                   

2-3 9 21 30 9 21 30 30 100,00 13 14 3                   

2-4 7 18 25 7 18 25 25 100,00 7 5 7 6                 

2-5 20 8 28 20 7 27 27   1 10 11 3 2         2   2 

2-6 6 6 12 6 4 10 10 100,00 1 2 6 1                 

6 58 94 152 58 89 147 147 100,00 34 52 47 12 2         2   2 

  м ж   м ж у у %         у %             

3-1 9 21 30 9 21 30 30 100,00 7 4 18 1                 

3-2 4 24 28 4 24 28 28 100,00 9 12 7                   

3-3 6 25 31 6 24 30 30 100,00 12 16 2                   

3-4 8 18 26 8 17 25 25 100,00 6 11 8                   

3-5 15 11 26 15 11 26 26 100,00 1 13 11 1                 

3-6 7 12 19 7 10 17 17 100,00 3 2 8 4                 

6 49 111 160 49 107 156 156 100,00 38 58 54 6 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 

  м ж у м ж у у %         у %             

4-1 5 23 28 5 23 28 28 100,00 10 10 8                   

4-2 7 22 29 7 22 29 29 100,00 12 8 8 1                 

4-3 5 18 23 5 18 23 23 100,00 20 3                     

4-4 7 22 29 7 22 29 29 100,00 12 8 8 1                 

4-5 12 11 23 12 11 23 23 100,00 2 9 11 1                 

5 36 96 132 36 96 132 132 100,00 56 38 35 3 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 

23 210 415 625 210 393 596 596 100,00 152 202 208 32 9 #DIV/0! 0 1 1 7 0 9 

 

  

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДРУГОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ 

ПЕРИОДА 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2014-2015. АВГУСТ 
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                                            СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 Стручно веће за природне науке 

                                                                                Септембар 

Редни  

број 

Име и 

презиме 

Интерно Доказ Екстерно   Доказ 

1.   

 

Светлана 

Бабић 

Састанак тима мреже 

подршке инклузи-

вном образовању 

26.09.2014 

фотографијe 

на фејсбуку 

 

  

 

2. Татјана 

Чорлија 

 

Састанак тима мреже 

подршке инклузи-

вном образовању 

26.09.2014 

фотографијe 

на фејсбуку 

 

  

3. Бојана 

Лукић 

Састанак тима мреже 

подршке инклузи-

вном образовању 

26.09.2014 

фотографијe 

на фејсбуку 

 

  

4.  

Јелена 

Крстић 

  Састанак координатора 

школских тимова  

инклузивнобразовање 

29.08.2014   

Трговинско-угостите-

љска школа"Тоза Дра-

говић" Крагујевац 

потпис, јмбг и 

мејл адреса на 

евиденционом 

папиру који је 

предавач делио 

 

Стручно веће угоститељске струке 

Септембар 2014. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

Хуманитарни мото скуп 

у сарадњи са 

СРЦ,,Шумадија,,-

активно учешће 

 

Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

активно учешће 

 Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, извештај 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

2.  

 

Мирјана 

Десивојевић 

 Хуманитарни мото скуп 

у сарадњи са 

СРЦ,,Шумадија,,-

активно учешће 

 

 Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, извештај 
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Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

активно учешће 

 

Трибина на тему 

,,Инклузивно 

образовање,, - присуство 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

3.  

Тања 

Јанковић 

Хуманитарни мото скуп 

у сарадњи са 

СРЦ,,Шумадија,,-

активно учешће 

 

Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

активно учешће 

 

Трибина на тему 

,,Инклузивно 

образовање,, - присуство 

 Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, извештај 

 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

4.  

Биљана 

Чорлија 

 

Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

активно учешће 

  

 

Фотографије,извештај 

 

5.  

Јелена 

Ћираковић 

 

Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

активно учешће 

  

 

Фотографије,извештај 

 

 

6.  

Милан 

Чорлија 

 

Дан духовности-

Госпојинске свечаности-

присуство 

  

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

Новембар  2014. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

 

Сања 

Продановић 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Црвеним 

крстом-активно 

Семинар,,Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

 образовни план,, 

(К2,приоритетна 

Фотографије, извештај  

 

 

 

Фотографије, 
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учешће 

 

Свечани пријем,, 

свечани ручак,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,топао и 

хладан бифе ,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Туристичком 

организацијом-

активно учешће 

 

 

 

област 8,бодови 16)-

учешће; 

Докази:сертификат, 

извештај,фотографије 

извештај, снимак 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

2.  

 

Мирјана 

Десивојевић 

Свечани пријем,, 

свечани ручак,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

 Фотографије,извештај 

снимак 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 
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интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,топао и 

хладан бифе ,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

3.  

 

Милан 

Чорлија 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Црвеним 

крстом-активно 

учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

Семинар,,Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

 образовни план,, 

(К2,приоритетна 

област 8,бодови 16)-

учешће; 

Докази:сертификат, 

извештај,фотографије 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

Иван 

Ђорђевић 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

  

 

Фотографије, извештај 
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,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Тања 

Јанковић 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Црвеним 

крстом-активно 

учешће 

 

Свечани пријем,, -

топао и хладан 

бифе,,сарадња са 

Центром за 

културу-активно 

учешће 

 

Свечани 

пријем,,топао и 

хладан бифе ,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Туристичком 

организацијом-

активно учешће 

 

 

  

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 
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6.  

 

 

Биљана 

Чорлија 

 

Свечани пријем,, 

свечани ручак,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

 

 

 

  

Фотографије, извештај 

снимак 

 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

7.  

 

 

 

Јелена 

Ћираковић 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, сарадња 

са Црвеним 

крстом-активно 

учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

партија,, ,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,топао и 

хладан бифе ,,у 

школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани пријем 

,, чајанка,,у школи 

интеркултура-

активно учешће 

 

Свечани 

пријем,,коктел-

  

Фотографије, извештај  

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 

 

 

 

 

Фотографије, извештај 
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партија,, сарадња 

са Туристичком 

организацијом-

активно учешће 

 

 

 

8.  

 

Драган  

Батрићевић 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар,,Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

 образовни план,, 

(К2,приоритетна 

област 8,бодови 16)-

учешће; 

 

 

 

 

 

 

сертификат, 

извештај,фотографије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар 2014. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Тања 

Јанковић 

Снимање трећег серијала 

емисије ,,Кулинарски 

калфа,,-активно учешће 

  

Сникак РТС,извештај 

 

2.  

 

Мирјана 

Десивојевић 

 Снимање трећег 

серијала емисије 

,,Кулинарски калфа,,-

активно учешће 

  

 

Сникак РТС,извештај 
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Јануар 2015. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

Школска слава 

Св.Сава,свечани пријем 

,,коктел-партија,,-

активно учешће 

  

Сникак РТВ 

,,Шумадија,, извештај 

 

2.  

 

Милан 

Чорлија 

 Школска слава 

Св.Сава,свечани пријем 

,,коктел-партија,,-

активно учешће 

  

 

 Сникак РТВ 

,,Шумадија,, извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручно веће угоститељске струке 

Фебруар 2015. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

Стручна посета наставника 

и ученика Београдском 

сајму 

туризма,вина,угоститељске 

и хотелијерске опреме-

активно учешће 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

 Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 
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2.  

 

Мирјана 

Десивојевић 

 Стручна посета 

наставника и ученика 

Београдском сајму 

туризма,вина,угоститељске 

и хотелијерске опреме-

активно учешће 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

  

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 

 

3.  

Тања 

Јанковић 

Стручна посета наставника 

и ученика Београдском 

сајму 

туризма,вина,угоститељске 

и хотелијерске опреме-

активно учешће 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

  

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 

 

4.  

Биљана 

Чорлија 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

 Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 

 

5.  

Јелена 

Ћираковић 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

  

 

Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 

 

 

6.  

Милан 

Чорлија 

 

Стручна посета наставника 

и ученика Београдском 

сајму 

туризма,вина,угоститељске 

и хотелијерске опреме-

активно учешће 

 

Дан школе-сајам 

виртуелних 

предузећа,,свечани бифе 

сто,,-активно учешће 

  

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

 

Фотографије,снимак 

ТВ 

,,Шумадија,,извештај 

 

 

Стручно веће угоститељске струке 

Април 2015. 

 



152 
 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

,,Обука за 

имплементацију 

завршног 

испита по 

новом 

концепту,,-

присуство 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

Сертификат,извештај 

 

 

 

 

 

Извештај, 

 

2.  

 

Милан 

Чорлија 

  

,,Обука за 

имплементацију 

завршног 

испита по 

новом 

концепту,,-

присуство 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

Сертификат,извештај 

 

 

 

 

 

Извештај, 

 

3.  

Тања 

Јанковић 

,,Обука за 

имплементацију 

завршног 

испита по 

новом 

концепту,,-

присуство 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

 

Сертификат,извештај 

 

 

 

Извештај, 

 

4.  

Биљана 

Чорлија 

 

 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

Семинар ,,Унапређење 

стандарда квалитета у 

образовању,,-

присуство (16 бодова) 

 

 

Сертификат,извештај 

 

 

 

 

 

 

Сертификат,извештај 

 

5.  

Јелена 

Ћираковић 

 

 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

 

 

 

Сертификат,извештај 
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6.  

Иван 

Ђорђевић 

 

 

Семинар,,Пројектна 

настава као метод 

превенције ризичнх 

понашања код младих-

наркоманија,,-

присуство(8 бодова) 

 

 

Сертификат,извештај 

 

 

 

 

Стручно веће угоститељске струке 

Мај 2015. 

 

Редн

и 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстер

но 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

Промоција смерова 

угоститељске струке у 

основним школама града 

Младеновца-активно учешће 

25.05.2015. 

 

Промоција смерова 

угоститељске струке у хотелу 

,,Извор,,-активно учешће 

28.05.2015. 

 

Свечани ручак у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

29.05.2015 

 

Свечана вечера у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

30.05.2015. 

 

Објављивање практикума 

,,Нормативи и калкулације 

цена угоститељских услуга,, за 

вежбе 

из:куварства,посластичарства, 

услуживања,пекарства и 

информатике-аутор Мај 2015. 

Београд 

  

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, 

извештај,фотографије 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

Практикум ,,Нормативи 

и калкулације цена 

угоститељских услуга,, 
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Рецензија уџбеника-Основи 

куварства и посластичарства 

за  II и III разред 

угоститељско-туристичких 

школа за образовни профил 

конобар аутора Проф. 

др.Мирка Лончара и 

Проф.Ивице Миковића-

рецензент Мај 2015.Београд 

 

 

 

 

Уџбеник- Основи 

куварства и 

посластичарства за  II и 

III разред угоститељско-

туристичких школа за 

образовни профил 

конобар аутор Проф. 

др.МиркоЛончар,Проф.

Ивица Миковић 

 

2.  

 

Мирјана 

Десивојевић 

 Свечани ручак у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

29.05.2015 

 

 

Свечана вечера у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

30.05.2015 

 Фотографије,извештај 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

3.  

Тања 

Јанковић 

 

Промоција смерова 

угоститељске струке у хотелу 

,,Извор,,-активно учешће 

28.05.2015. 

 

Свечани ручак у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

29.05.2015 

 

Свечана вечера у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

30.05.2015 

  

Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, 

извештај,фотографије 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

4.  

Иван 

Ђорђевић 

 

Промоција смерова 

угоститељске струке у 

основним школама града 

Младеновца-активно учешће 

  

 

Фотографије,извештај 
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5.  

Јелена 

Ћираковић 

Промоција смерова 

угоститељске струке у хотелу 

,,Извор,,-активно учешће 

28.05.2015. 

 

Свечани ручак у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

29.05.2015 

 

Свечана вечера у СРЦ 

,,Шумадија,,-активно учешће 

30.05.2015 

 Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, 

извештај,фотографије 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

 

 

Фотографије,извештај 

 

6.  

Милан 

Чорлија 

 

Промоција смерова 

угоститељске струке у хотелу 

,,Извор,,-активно учешће 

28.05.2015. 

 

  

 

Сникак ТВ,,Шумадија, и 

ТВ ,,Сунце,, 

извештај,фотографије 

 

 

Стручно веће угоститељске струке 

Јун 2015. 

 

Редни 

број 

 Име и 

презиме 

                       

          Интерно 

 

Екстерно 

      

               Докази 

1.  

 

Сања 

Продановић 

Годишња скупштина 

Црвеног крста,свечани 

пријем-активно учешће 

  

Сникак РТВ 

,,Шумадија,, извештај 

 

 

 

 

Стручно веће за стране језике 2014 – 2015 

Стручно веће за стране језике 2014-2015 

ФЕБРУАР 

Ред. 

бр. 

Име и презиме 

 

Интерно Докази Екстерно Докази 

1. Aнђелић 

Драгана 

1. Уверавање ученика у неопходност 

стицање знања и еквивалентних, 

валидних високошколских диплома, 

упркос ниподаштавајућим потезима 

Министарства просвете и њиховим 

покушајима да се ''просветари'' представе 

као ''демони и лицимури'' 

2. Презентација рада ''POPULARNA 

KULTURA: UTICAJ NA OBRAZOVANJE 

1. 

Проверљиво 

путем 

усменог и/или 

писменог 

анкетирања 

ученика 

 

2. Рад, 

1. Полагање 1. 

испита на 2. 

години 

докторских 

студија 

1. Индекс, рад, 

презентација 
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I UVREŽENE IMIDŽE NASTAVNIKA'' презентација 

2.  Марија 

Кувељић 

Присуство презентацији колегинице 

Драгане Анђелић 

Рад, 

презентација 

  

3.  Вера 

Стојановић 

    

4.  Славица 

Калиманчеви

ћ 

     

5. Љубинка 

Недић 

Присуство презентацији колегинице 

Драгане Анђелић 

Рад, 

презентација 

  

6. Мирјана 

Алошевић 

    

 

 

МАРТ 

Ред. 

бр. 

Име и презиме 

 

Интерно Докази Екстерно Докази 

1. Aнђелић 

Драгана 

1. Уверавање ученика у неопходност 

стицање знања и еквивалентних, 

валидних високошколских диплома, 

упркос ниподаштавајућим потезима 

Министарства просвете и њиховим 

покушајима да се ''просветари'' 

представе као ''демони и лицимури'' 

 

2. Презентација рада '' POPULARNA 

KULTURA I POPULARNA MUZIKA: 

IZRAZI KULTURE I NEKULTURE, 

ZNANJA I  NEZNANJA, DUBINE I 

POVRŠNOSTI'' 

1. Проверљиво 

путем усменог 

и/или писменог 

анкетирања 

ученика 

 

 

 

2. Рад, 

презентација 

1. Полагање и 

одбрана 1. и 2. 

испита на 2. 

години 

докторских 

студија 

1. Индекс, рад, 

презентација 

2.  Марија 

Кувељић 

Присуство презентацији колегинице 

Драгане Анђелић 

Рад, 

презентација 

 

  

3.  Вера 

Стојановић 

    

4.  Славица 

Калиманчеви

ћ 

     

5. Љубинка 

Недић 

Присуство презентацији колегинице 

Драгане Анђелић 

Рад, 

презентација 

  

6. Мирјана 

Алошевић 
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СЕПТЕМБАР 

Ред

ни 

број 

Име и презиме Интерно Докази Екстерно Докази 

1. Aнђелић 

Драгана 

--  1. Polozen 

4. ispit na 

doktorskim 

studijama  

2. Overena 

dva 

samostalna 

naučno-

istrazivačka 

rada 

Indeks 

 

 

Portfolio 

2. Славица 

Калиманчеви

ћ 

1.Састанак тима мреже подршке 

инклузивном образовању 

2.Час духовности 16.09.2014. 

 

 

3. Преписка са Галином Москаленко, 

професорком Гимназије бр. 15 из Клина, 

организација путовања ученика и 

наставника на размену одељења у Русију. 

Куповина авионских карата, припремање 

биографија ученика, презентација Београда, 

Србије и Аранђеловца, родитељски 

састанци за родитеље чији ученици путују у 

Русију и тд. 

4.  Константна преписка током јула, августа 

и септембра на руском језику са АФС 

Интеркултура Србије и АФС Интеркултура 

Русије у вези са одласком ученика у Русију 

1,2.Фотографије 

на сајту школе 

3, 4. писма, 

мејлови 

  

3. Мирјана 

Алошевић 

  

    

4. Вера 

Стојановић 

1.Састанак тима мреже подршке 

инклузивном образовању 

1. Фотографије 

на сајту школе 

1.Teaching 

very young 

learners, 

British 

Council 

Сертификат 

5. Недић 

Љубинка 

    

6. Марија 

Кувељић 

1.Састанак тима мреже подршке 

инклузивном образовању 

1. Фотографије 

на сајту школе 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862037790488086.1073741904.680417995316734&type=1
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ОКТОБАР 

Ред. 

бр. 

Име и 

презиме 

 

Интерно Докази Екстерно Докази 

1. Aнђелић 

Драгана 

1. Вебсајт за ученике  

www.draganaandjelic.ucoz.com 

 

 

1.www.draganaandj

elic.ucoz.com 

 

 

1. Упис 2. 

године 

докторских 

академских 

студија 

1. Индекс 

2. Потврда о 

уплати 

 

 

2.  Марија 

Кувељић 

  

 

  

3.  Вера 

Стојановић 

    

4.  Славица 

Калиманчеви

ћ 

1. 10.10. 2014. Одржан је 

интеркултурни дијалог у нашој 

школи..Представници Интеркултуре 

одржали су оријентацију за ученике 

наше школе који одлазе на размену у 

Русију.. 

2. Координација између ученика 

који одлазе на размену одељења у 

Русију и њихових руских породица, 

активно превођење и вођење 

преписке на руском језику са проф. 

Галином Москаленко, Гимназија бр. 

15, град Клин   

Фотографије на 

сајту школе 

 

 

 

Писма у 

електронској 

форми 

Програм боравка у 

Клину 

3.Одлазак са 

ученицима, 

директорком и 

професорима у 

Клин у 

периоду од 16. 

до 24. 10. 2014. 

У својству 

организатора 

размене, 

одговорног 

професора као 

и активног 

преводиоца и 

волонтера 

АФС 

Интеркултуре 

Интервјуи за 

локалне руске 

телевизије 

 

3.Многобројне 

фотографије и 

видео снимци 

свих учесника 

размене (наших и 

руских професора 

и ученика) 

Видео снимци 

руске локалне 

телевизије 

 Љубинка 

Недић 

    

 Мирјана 

Алошевић 

    

file:///C:/Users/Dragana/Downloads/www.draganaandjelic.ucoz.com
file:///C:/Users/Dragana/Downloads/www.draganaandjelic.ucoz.com
file:///C:/Users/Dragana/Downloads/www.draganaandjelic.ucoz.com
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НОВЕМБАР 

Ред

ни 

број 

Име и презиме            Интерно Докази Екстерно Докази 

1. Драгана 

Анђелић  

1. Одржавање ученичког вебсајта 

 

 

1.www.draganaa

ndjelic.ucoz.co

m 

 

 

 

 

 

1. Похађање 

предавања на 

ДАС-у сваког 

викенда 

2. Обрада 

првог задатка 

на предмету 

Савремене 

студије културе 

1 

1. Индекс 

2. Приказ на 

https://www.scribd.c

om/doc/248617204/

Marriage-as-an-

association-of-

social-classes-in-a-

low-fertility-rate-

society-pdf 

2. Славица 

Калиманчеви

ћ 

 1.У периоду од 16 – 25. 11. 2014.    у 

оквиру посете нашој школи ученика и 

професора Гимназије бр. 15, из Русије, 

града Клина, преко програма 

Интеркултуре «Размена 

одељења»,организација, координација 

са породицама домаћинима нашим и 

руским ученицима и професорима, 

целодневно праћење свих сегмената 

програма размене и превођење  са 

руског на српски и са српског на руски 

језик 

 

Фотографије и 

видео снимци 

свих учесника 

размене 

1. посета 

Гимназији 

Ј.Ј.Змај у 

Новом Саду, 

ОШ Јован 

Поповић, 

Руском дому, 

Музеју 

компаније 

«НИС», Музеју 

«Никола 

Тесла» у 

Београду 

1.фотографије 

2.снимци 

 

3. Мирјана 

Алошевић 

* 16-25.11. делегација из 

Русије(задужење у понедељак 17.11. и 

петак 21.11.  

* 26.11. Слободна зона Београд –

пројекат“ Само кажем“  

* трибина o HIV-у 3.12. (писање 

сценарија) 

 

 

1.фотографије 

2.снимци 

3.сценарио 

4.извештај 

 

  

4.  Љубинка 

Недић  

 

 

 Семинар : 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

Сертификат 

 

 Марија 

Кувељић 

21.11. делегација из Русије ,заједно са 

колегиницом Миром 

Алошевић,посета   Окућнице Илије 

Милошевића (Етно 

домаћинство),Народни музеј –

Аранђеловац, Орашац,Топола. 

1.фотографије 

2.снимци 

 

 

 

Семинар : 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

 

Сертификат 

 

 Стчно веће економске групе предмета-октоба 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме 

 

 

 

Екстерно 

усавршавање 

 

 

 

доказ 

 

 

Интерно 

усавршавање 

 

 

 

 

доказ 

1. Славица 

Недељковић 

  1.Манифестација 

дани пешачења-

присуство 

2.Предавање о 

здравој храни-

присуство 

3.Посета  музеју 

4. Посета сајму 

књига 

извештај 

2. Зорица 

Радисављевић 

  1.Предавање о 

здравој храни-

присуство 

2.Посета сајму 

књига 

3.Манифестација 

дани пешачења-

присуство 

 

извештај 

3. Иван 

милошевић 

  Предавање о 

здравој храни-

присуство 

извештај 

4. Зорица 

Качаревић 

  1.Предавање о 

здравој храни-

присуство 

2.Трговина људима 

извештај 

5.  Јасмина 

Славковић 

  1.Предавање о 

здравој храни-

присуство 

2.Трговина људима 

извештај 

6. Николић 

Наташа 

  1.Посета  музеју 

2.Посета изложбе 

слика Милунка 

Савић 

3. Предавање о 

здравој храни-

присуство 

извештај 

7. Дукић Ана   Предаванја на 

предмету 

менаџмент на 

Високој 

технолошкој школи 

струковних студија 

извештај 
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                                             Новембар 

Редни Име и презиме Екстерно доказ Интерно доказ 
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број усавршавање усавршавање 

1. Славица 

Недељковић 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат Трговина људима 

трибина 

извештај 

             

2. 

Зорица 

Радисављевић 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат Трговина људима 

трибина  

Изложба  „Век 

великог рата“-

присуство 

извештај 

3. Јаковљевић 

Душица  

  Трговина људима 

трибина 

извештај 

 

 

4. 

Зорица 

Качаревић 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат 1.Трговина 

људима трибина  

2.Изложба  „Век 

великог рата“-

присуство 

извештај 

5.  Јасмина 

Славковић 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат 1.Трговина 

људима трибина  

2.Изложба  „Век 

великог рата“-

присуство 

извештај 

6. Николић 

Наташа 

  1.Трговина 

људима трибина  

2. Представа за 

госте из Русије-

слушалац 

 

 

7. Петровић 

Драгана 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат 1.Трговина 

људима трибина  

2.Изложба  „Век 

великог рата“-

присуство 

Извештај 

8. Миливојка 

Игњатовић 

  Састанак секције 

наставника 

рачновођа Србије 

у Београду 

Извештај 

9. Радовић 

Драгана 

Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

сертификат 1.Трговина 

људима трибина  

 

Извештај 

10. Шћекић 

Добрила 

  1.Трговина 

људима трибина  

 

Извештај 

11. Булатовић 

Милосав 

  1. Припремна 

настава из 

предмета Основи 

економије 

2. Изложба  „Век 

великог рата“-
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присуство 

3. Учешће у 

спортским 

такмичењима у 

својству 

посматрача 

12. Дукић Ана 

 

  Предаванја на 

предмету 

менаџмент на 

Високој 

технолошкој 

школи 

струковних 

студија 

Припрема 

ученика за 

матуру из 

предмета 

Канцеларијско 

пословање 

 

13 Александра 

Јовановић 

  Припрема 

ученика за 

матуру из 

предмета 

Канцеларијско 

пословање 
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јануар 

Редни 

број 

Име и 

презиме 

Екстерно 

усавршавање 

докази Интерно 

усавршавање 

докази 

1. Драгана 

Петровић 

  Присуство 

презентацији 

софтвера за 

рачуноводство 

Извештај 

2.  Ана Дукић   Припрема 

ученика за 

матуру из 

предмета 

Канцеларијско 

пословање 

 

3 Александра 

Јовановић 

  Припрема 

ученика за 

матуру из 

предмета 

Канцеларијско 

пословање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 

Редни 

број 

Име и презиме Екстерно 

усавршавање 

доказ Интерно 

усавршавање 

доказ 
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1. Славица 

Недељковић 

  Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

извештај 

             

2. 

Зорица 

Радисављевић 

  Посета и 

припрема сајму 

виртуелних 

предузећа, Посета 

сајму туризма, 

Посета 

презентацији 

Економског 

факултета  

извештај 

3. Јаковљевић 

Душица  

  Посета сајму 

виртуелних 

предузећа 

извештај 

 

 

4. 

Зорица 

Качаревић 

  Посета сајму 

виртуелних 

предузећа, Посета 

сајму туризма 

извештај 

5.  Јасмина 

Славковић 

   

Посета сајму 

виртуелних 

предузећа, Посета 

сајму туризма 

извештај 

6. Николић 

Наташа 

   

Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

7. Петровић 

Драгана 

  Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе, Посета 

сајму туризма 

 

Извештај 

8. Миливојка 

Игњатовић 

  Учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

Извештај 
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9. Радовић 

Драгана 

  Учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

Извештај 

10. Шћекић 

Добрила 

  Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

Извештај 

11. Булатовић 

Милосав 

  Учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

 

12. Дукић Ана 

 

  Припрема 

ученика за матуру 

из предмета 

Канцеларијско 

пословање 

 

13 Александра 

Јовановић 

  Припрема 

ученика за матуру 

из предмета 

Канцеларијско 

пословање, 

Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

14. Иван 

Милошевић 

  учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

15. Биља Љубић   Припрема, 

организација и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе, Посета 

сајму туризма 

 

16. Зорица 

Милошевић 

  Организација 

сајма туризма у 

Београду 
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Април 

17. Конџуловић 

Јасмина 

  учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

18.   Јелић Марија   Учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа 

поводом Дана 

школе 

 

Редни 

број 

Име и презиме Екстерно 

усавршавање 

доказ Интерно 

усавршавање 

доказ 
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1. Славица 

Недељковић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

 Припрема 

ученика за сајам 

виртуелних 

предузећа 

Присуство на 

презентацији 

књиге 

 

извештај 

             

2. 

Зорица 

Радисављевић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  извештај 

3. Јаковљевић 

Душица  

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  извештај 

 

 

4. 

Зорица 

Качаревић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

  извештај 
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5.  Јасмина 

Славковић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  

 

извештај 

6. Николић 

Наташа 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  

 

 

7. Петровић 

Драгана 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  Извештај 

8. Миливојка 

Игњатовић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

  Извештај 
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наркоманије 

 

9. Милошевић 

Иван 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  Извештај 

10. Шћекић 

Добрила 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

  Извештај 

11. Булатовић 

Милосав 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

 Презентације 

високих школа 

 

12. Дукић Ана 

 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

 Предавање на 

предмету Основи 

економије и 

управљачко 

рачуноводство на 

високој школи 
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примеру 

наркоманије 

 

13 Александра 

Јовановић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

 Припрема 

ученика за 

матуру из 

предмета  

 

14. Вера 

Милошевић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

   

15. Биља Љубић Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

   

16. Зорица 

Милошевић 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 
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Мај 

Ред.бр Име и преѕиме Интерно 

усаврсавање 

доказ Екстерно 

усавршавање 

1. Славица 

Недељкоић 

Припрема и 

учешће на сајму 

виртуелних 

предузећа у Сенти 

Присусто на 

презнтции 

удѕбеника 

  

2. Дукић Ана Предавање на 

предмету 

Основи 

економије и 

Управљачко 

потврда  

младих  на 

примеру 

наркоманије 

 

17. Конџуловић 

Јасмина 

Менаџмент 

квалитета и 

стандардизације 

у образовању“ 

Пројектна 

настава као метод 

превенције 

ризичних 

понашања код 

младих  на 

примеру 

наркоманије 
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рачуноводство 

на високој 

школи 
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ИЗВЕШТАЈ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У ОБЛАСТИМА 

ДЕФИНИСАНИМ СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА 

 

                                                                        

                                                                     

                                     ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА      
 

 

 

 

 

 

 

                        Задатак  

 

Активности 

 Школски програм садржи све новим Законом предвиђене 

елементе 

 

Ускладити Школски програм и Годишњи план рада,  са 

изменама Закона 

Усклађен 

Школски програм и Годишњи план рада 

школе, урађена допуна школског 

програма за школску 2015/16. 

 

У годишњим плановима наставних предмета наведени су 

циљеви учења по разредима 

 

Мањи број наставника је у својим  

годишњим плановима навело циљеве 

учења. 

Програм рада библиотекара , садржи области рада предвиђене 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 

Дате су инструкције за израду програма и 

плана библиотекара. 

У Годишњи план рада школе анексом унети  акциони план 

школског Развојног плана и утврђене су активности за 

унапређивање самовреднованих области, Етос, Настава и учење 

и Ресурси 

 Урађен Акциони план ШРП и усвојен на 

седници ШО. 

 

Наставници су прилагодили годишњи план рада  школе 

специфичностима одељења 

 

 Већина наставника је дефинисала  

специфичности одељења у односу на 

програм рада. 

                                                                       Област 2.    НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

  

Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на 

циљ часа. 

 

Кроз реализацију часова, кроз 

хоризонтално –стручно усавршавање и  

педагошко –инструктивни рад, 

наставници су усавршили методе које 

користе на часу. 

 

Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са 

примерима из свакодневног живота 

Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје из 

различитих области  

Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

 

Већина наставника је израдила план 

постигнућа у виду табеле и користи га у 

настави.  

 

 

Наставник прилагођава наставни материјал 

индивидуалним карактеристикама ученика. 

 Наставник посвећује време ученицима у складу са 

њиховим образовним и васпитним потребама 
 

Већина наставника припрема и 

изводи наставне и ваннаставне 

активности применом 

индивидуализованог приступа 

ученицима. 

Наставници посвећују време  

ученицима у складу са њиховим 

образовним и васпитним 

потребама. 

Настваници иѕрађују педагошки 

профил за ученике којима је 

потребна посебна подршка. 

Предметни наставници се на 
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седницама одељенскик већа 

консултују међусобно, као и са  

одељенским старешином, 

родитељима, педагогом и 

члановима стручног тима за 

инклузију. 
 

Ученици процењују тачност одговора-решење 

Ученици умеју да образложе како су дошли до решења 

Већина наставника користи 

радионичарски тип наставе , где ученици 

долазе до ижражаја и сами проналазе 

решење 

 

 

 

 

Наставник функционално користи постојећа наставна средстава 

Наставник усмерава интеракцију међу ученицима( користи 

питања, идеје, коментаре за рад на часу) 

Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа 

 

Већина наставника је оспосонљена за 

коришћење наставних средстава у 

настави путем стручног усавршавања 

Мали број наставника охрабрује 

ученике да изразе своје мишљење на 

часу, да постављају питања, да стичу 

самопоуздањ. 

Мали број наставника ефикасно 

структуира завршни део  часа, 

Повратна информација од стране 

ученика, постављањем блиц питања 

добија мали број наставника. 

 

Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика 

Наставник похваљује напредак ученика 

Наставник даје  потпуну и разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом раду 

Наставник учи ученике како да  процењују свој напредак  

 

Мали број наставника даје разумљиве 

повратне информације ученицима о 

њиховом напретку. 

Мали број наставника је оспособио 

ученике за самостално процењивање 

процеса учења и самооцењивање . 

  

Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика 
 

Велики број наставника ствара 

подстицајну атмосферу за рад на часу, 

путем коришћења нових метода ( игровне 

активности, квизови, настава ван 

учионице..) 

                                                               

                                                           Област 3.    ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

У школи се примењују 

индивидуализовани 

приступ/индивидуални образовни 

планови за све ученике из 

осетљивих група. 

У школи се организују 

компензаторни програми- 

активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група 

 

 

Урађени су планови за ученика В.С пружена му је помоћ у виду 

школског прибора и  Већина наставника је оспособљена  за примену 

идивидуализованог приступа ученицима са посебним образовним 

програмом. 

 

      Област 4.    ЕТОС 

Резултати ученика са сметњама у 

развоју са посебно промовишу. 

 

Школски програм је прилагођен 

потребама деце са сметњама у 

развоју 

  

Ученици којима је потребна подршка у учењу укључени су у 

ваннаставним активностима и њихова постигнућа промовисана су на 

Одељенским већима Ученицима је доступна учионица у којој могу да 

искажу своју креативност и друже са својим вршњацима. 
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                                           Област 5.    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И 

РУКОВОЂЕЊЕ 

Директор планира лични 

професионални развој на основу 

самовредновања свог рада. 

 

Директорка уредно води  евиденцијо о самовредновању и  на основу 

те евиденције урадила је план стручног усавршавања за наредну 

годину. 
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МАРКЕТИНГ 

 

Школске 2014/2015. године у  школи се велика пажња усмеравала  на  маркетингу 

односно даљем развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији не 

само у локалној заједници него и шире у Србији и целом региону. Посебну пажњу смо  

посветили сарадњи са родитељима, са акцентом на унапређењу односа наставник-

ученик-родитељ и успостављањеу што квалитетније сарадње са друштвеном средином. 

Посебну пажњу смо посветити промоцији школе, успеха и достигнућа ученика и 

професора. Највеће учешће у свим активностима добили смо од од наших ученика и 

ђачког парламента школе који ће и даље организовати културне, спортске и 

хуманитарне акције, промовишући свестраност и таленат. 

У овој школској години  нисмо успели да урадимо  школски сајт . 
 

Економско-угоститељска  школа  «Слободан Минић» континуирано  и  интензивно  
развија  екстерни  маркетинг  у  циљу информисања локалне и шире заједнице о 
својим активностима, успесима, правцима развоја и делатности.  Екстерни  маркетинг  

се  одвија  кроз  активности  директора  школе и тима за сарадњу са локалном 
самоуправом. 

 
У овој школској години екстерни школски маркетинг обухватио је следеће 

активности: 
 

1 Сарадња са локалним електронским и писаним  медијима (радио, телевизија и 

штампа); 

2  Сарадња  са  другим  институцијама  као  што  су:  Тржиште  рада,  социјални 
партнери школе и други; 

3 Презентација школе у оквиру активности везаних за упис ученика у први разред; 

4 Активности везане за каријерно вођење  ученика школе; 

5 Учешће на Сајму образовања; 

6  Наставак   сарадње   са   другим   школама   које   школују   ученике   у   истим   

образовним профилима; 

 
 
 Мере унапређења : У школској 2015/2016. у циљу побољшања интерног и екстерног 

маркетинг треба оформити  тим за промоцију школе. Акциони план овог тима биће 

саставни део Годишњег плана рада школе. 

Направити сајт школе. 

 

 


