ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2017 - 2018. ГОДИНУ

Овако је означен почетак нове школске године

Наставу ове школске године почињемо са 27 одељења, а 784 ученика ће изучавати следећа
занимања : економски техничар, финансијски техничар, правни техничар, туристички техничар,
трговац, кувар, конобар и посластичар. Поред ученика још 75 запослених настојаће да школовање
буде успешно реализовано.
Током летњег распуста уређен је ученички клуб који се налази у
подруму преко пута семинарске сале. Просторија је окречена,постављене подне облоге, шанк и

сепареи. Инсталирана су два рачунара са излазом на интернет. Остало уређење тог простора
препуштено је ученицима. Клуб ће бити отворен за све ученике наше школе.

Време летњег распуста искористили смо да потпуно изменимо централни плато школског
дворишта – старе плоче су склоњене, извршена нивелација земљишта, уграђена олучнокишна канализација и извршено поплочавање платоа новим бехатон плочама. Део старих
плоча се претворио у предивни стазу која, окружена новим клупама, пролазећи кроз срце
школског дворишта, ученицима на самом почетку нове школске године даје показује
насмејано лице њихове школе.

Септембар 9. 2017
У холу школе од 9,30 до 11,00 одржана је берза уџбеника где су ученици могли јефтиније и
једноставније да обезбеде уџбенике за предстојећу школску годину.

ЧЛАНАК У “ПОЛИТИЦИ” О НАШОЈ ШКОЛИ
септембар 25. 2017

Септембар 26. 2017. године
Општински већник за културу Немања Ротар је ученицима у семинарској сали промовисао
програм ,, Kултура на поклон,, То подразумева бесплатне чланске карте за Градску библиотеку и
поклон ваучере за програме које организују Центар за културу и Дом омладине.

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА
Октобар 08. 2017. године
У периоду од 4. Октобра до 8. Октобра реализована је матурска екскурзија у Северној Италији. На
путовању је било 65 ученика са својим одељењским старешинам, а вођа пута је био директор
школе Милан Параушић.Екскурзија је била успешна а ученици пуни прелепих утисака.

СТРУЧНА ПОСЕТА ТУРИСТИЧКИХ ТЕХНИЧАРА НОВОМ САДУ
октобар 7. 2017

Ученици наше школе смер туристички техничар посетили су у суботу, 7. октобра 2017.
године Нови Сад. У оквиру стручне посете, Факултет за туризам и спорт (ТИМС) срдачно
је отворио своја врата за наше ђаке, поклонивши им веома занимљиво предавање о
предузетничким идејама у туризму др Иве Шкрбић и конструктивне предлоге др Срђана
Милошевића. Посета је настављена обиласком јубиларног 50. Новосадског Сајма туризма,
као и обиласком знаменитости Новог Сада. Ђаци друге године су овог пута били водичи
другарима и професорима и на тај начин вежбали своја знања и начин преношења
информација путницима током путовања.

Практична настава за ђаке друге године смера туристички техничар
oктобар 12. 2017
Ученици друге године смера туристички техничар, сваког понедељка у месецу своју практичну
наставу обављају у предузећима туристичке привреде. Београдски хотели „Crown
plaza”, „Mariott” hotel, „Balkan garni” hotel, „Стари Банат” Опово, као и туристичке
агенције „Pelagos” и „Continental travel” су места где наши ђаци примењују знања стечена у
школи. Овом приликом захваљујемо свим нашим сарадницима на стрпљењу и жељи да помогну
ђацима у стицању практичних знања, као и ЈКП „АТП” Панчево, који ђацима омогућава карте до
Београда по повлашћеној цени.

ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА
Октобар 27. 2017
Ученици и професори су традиционално посетили Сајам књига у Београду. Била је то прилика да
се сазна нешто ново и обогати кућна и Школска библиотека.

РАДИОНИЦА О ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

oктобар 11. 2017

11.10.2017. организована је радионица са ученицима одељења 1-6 и 1-7 о инклузивном
образовању.
Радионицу су реализовали чланови Женске мировне групе у Панчеву (ЖМИГ) Маријана
Јовић и Наташа Милојевић.
Циљ радионице био је подизање свести ученика о концепту инклузивног образовања и рад
на ставовима према младима са сметњама у развоју или вредностима младих у области
недискриминације и толеранције. Радионици је присуствовало 44 ученика.

ОДРЖАНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У
ШКОЛИ
новембар 2. 2017

Ученици и професори који су у Акцији добровољног давања крви, 02.11.2107. дали крв:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Никола Гагић
Калкан Андреа
Јелена Војиновић
Драгана Вучков
Марина Момчиловић
Кристина Андрејић
Ана Чеке
Бојана Станковић
Сара Рикановић
Шошкић Миљан
Ивана Станковић
Бојана Станковић
Филип Стојановић
Миљан Николић
Ивана Стаменковић
Алекса Чукановић
Милена Сојковски
Душан Боројевић
Лидиа Болерац
Иван Батинић
Тања Јеротијевић
Марија Бркљач
Александар Залокар

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Тамара Вајнић
Филиш Чоловић
Маријана Максимовић
Давид Бисак
Андреа Јовић
Јована пејић
Дејан Коларски
Тијана Дракулић
Филип Рашидовић

професори:
1. Деља Анђелка, 2. Деља Владимир, 3. Ранковић Нада,
2. Крсмановић Андријана, 5. Драгана Вицков

Захваљујемо се свим ученицима и професорима на хуманом гесту.

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
новембар 9. 2017

У оквиру предмета Предузетништво које се реализује у одељењима четврте године, у
петак (3.11.2017.), организовано је гостовање власника бренда “Црна корњача“ из
Београда, Дејана Смиљанића и Драгољуба Митровића.
Предавање је организовано у кабинету 23, на часовима одељења 4-4, у трајању од два
школска часа. Предавању су присуствовали и чланови секције за Предузетништво из
одељења 3-2, 4-6, 3-6, 3-7.
У лепој атмосфери власници Црне корњаче, преносили су своје искуство у области
предузетништва, својих почетака и препрека на које су наилазили током 17 година рада, и
посебно истакли све позитивне и негативне стране предузетништва.
Предавању су присуствовали, поред професора Марије Боговић и Бранислава Ровчанина и
директор школе Милан Параушић, као и професор Мирослав Тодоровић, који су се
заједно са гостима и ученицима укључивали у разговор и преносили своја искуства.
То је прво у низу предавање и гостовање успешних предузетника, која се планирају и
организују са циљем да се ученицима пренесе што је могуће више практичног и животног
искуства, односно да се упознају са примерима добре праксе.

Ученици су позитивно оценили комплетно предавање као и саму идеју довођења
предузетника.

ПРВАКИЊА БАЛКАНА У ТЕКВОНДOУ
новембар 12. 2017

Ученица другог разреда наше школе смер туристички техничар, Милица Неделковски,
постала је шампионка Балкана у теквондоу, у категорији јуниора. Такмичење се одржало
11. и 12. новембра 2017. године у Турској.
Честитамо Милици и желимо јој много среће у даљим надметањима.

ПРЕДАВАЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ
УСЛУГАМА
новембар 17. 2017

У четвртак 16.11.2017. године у нашој школи је одржано предавање у организацији
Народне банке Србије и господина Николе Ђукића, саветника за едукацију корисника
финансијских услуга. Предавање је имало циљ да едукује заинтересоване запослене, али и
ђаке који су присуствовали предавању на тему Стамбени кредити и Извори финансирања
бизниса. Захваљујемо на корисним информацијама и очекујемо нова, занимљива
предавања запослених у Народној банци Србије на различите теме.

СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ- „Искористи час“
новембар 20. 2017

У суботу,18.11.2017. године, у просторијама ЕТШ „Паја Маргановић“ (Семинарска сала)
одржан је акредитовани семинар „Искористи час“, на коме је присуствовало 30
професора из наше школе.Семинар, чији је каталошки број 390, компетенције К2 у
трајању од 8 часова, веома успешно су реализовале Данијела Ивановски и Ана Ракита.
Циљеви семинара били су:
•
•
•
•

оспособљавање наставника за коришћење часа као функционалне јединице наставе,
подизање квалитета реализације часа у складу са Правилником о стандардима наставе и
учења,
оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз
примену разноврсних облика наставе и рационално коришћење времена на часу, и
подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације
ученика за учење.

Теме програма семинара су:
•
•
•
•

праћење, вредновање и реализација наставног часа,
анализа часа кроз стандарде наставе и учења,
израда припреме за час у складу са стандардима наставе и учења и
мотивација ученика за учење.

Семинар је успешно реализован захваљујући доброј организацији, занимљивим и
корисним садржајима, добро постављеним задацима који ће професорима олакшати
реализацију часа и доброј сарадњи између предавача и наших професора.

ЗИМСКИ РАСПУСТ
децембар 21. 2017

Прво полугодиште завршава се у петак 22.12.2017. године а друго полугодиште ће
почети у понедељак 15.01.2018. године. Ученици првог и трећег разреда ће наставу
похађати у преподневној а ученици другог и четвртог разреда у поподневној смени.
Ученицима и запосленима наше школе желимо пријатне Новогодишње и
Божићне празнике .

РАДОВИ ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА
Наша школа није мировала ни у време зимског распуста. Пре него што су се ученици вратили у
школске клупе замењене су седалне и радне плоче на свим школским столицама и клупама!
Семинарска сала је добила нови намештај, а наша школска зграда нови видео надзор, који сада
располаже са 32 активне камере.

ОБЕЛЕЖЕНА ШКОЛСКА СЛАВА
јануар 27. 2018

Наша школа је и овог Светосавског дана обележила своју славу.
Велику захвалност дугујемо нашим сјајним ученицима кји су својом емоцијом на посебан
начин освештали овај свети дан. Велико хвала и њиховим професорима: Снежи Николић и
Милици Ковачевић.

АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ
фебруар 1. 2018

Искористили смо лепо време и улепшали школски парк новим садницама.Извршили смо
садњу 26 садница листопадног и четинарског дрвећа и поставили кућице за птице.

Стручна посета Аеродрому, Сајму туризма и Хотелу “Holiday In”
фебруар 28. 2018
Ученици наше школе имали су прилике да у суботу 24. фебруара 2018. године у пратњи
професорки Бранке Марковић и Живане Крејић и управе наше школе посете 40. Међународни
Сајам туризма у Београду. Како би дан био употпуњен разноврсним садржајима из области
туризма, захваљујући љубазности генералног директора Београдског аеродрома „Никола
Тесла”, господина Саше Влаисављевића, наши ђаци су имали прилику да виде на који начин се
знања из теорије примељују у пракси. Чули смо веома корисно предавање запослених о правилима

понашања на аеродрому, његовом капацитету, контроли путника и запосленог особља, али и шта
је све потребно како би неко могао да ради у некој од служби аеродрома.
Захваљујући љубазности госпођа Ренате Ивошић и Јелене Милошевић испред Хотела „Holiday
In имали смо прилику да обиђемо различите службе хотела, упознамо се са начином рада
запослених и препоручимо ученике и школу за будућу сарадњу.
Поносни смо на понашање, али и показано знање наших ђака испред стручних лица са којима смо
имали прилике да разговарамо.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 08. МАРТА 2018.
март 19. 2018

Захваљујемо се следећим ученицима на хуманом гесту:
1.
2.
3.
4.
5.

Бегунић Андријана 4-5
Величковић Андреа 4-5
Станковић Ивана 4-5
Чеке Ана 4-5
Голубовић Ксенија 4-5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Рикановић Сара 4-5
Коларски Дејан 4-5
Батинић Иван 4-5
Мићић Предраг 4-5
Чукановић Алекса 4-5
Станковић Ивана 4-5
Чоловић Филип 4-3
Станковић Бојана 4-3
Барањ Ана 4-3
Цветановић Дајана 4-3
Јовановић Милица 4-3
Негован Никола 4-3
Дракулић Тијана 4-3
Пејић Јована 4-3
Бисак Давид 4-3
Жунић Тијана 4-3
Гуга Изабела 4-3
Несторовић Мина 4-3
Радић Зорана 4-1
Стојановић Јелена 4-1
Болерац Лидија 4-1
Гагић Никола 4-1
Стојковски Милена 4-1
Добросављев Милица 4-1
Момчиловић Марина 4-1
Костић Томислав 4-4
Јовић Андреа 4-4
Ногић Матеја 4-4
Керекеш Ребека 4-6
Андрејић Кристина 4-6
Николић Миљан 4-6
Минић Стефан 3-2
Драгана Вицков, професор

ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
март 26. 2018

Током 23. и 24. марта 2018. године наша школа је била поносни домаћин Републичког
такмичења из Пословне економије заједно са Економским факултетом из Београда,
захваљујући прошлогодишњем успеху колегинице Иване Перић која је прво место
освојила у Вршцу.Током два дана, имали смо прилику да у нашој школи угостимо
професоре и ученике 22 школе из целе Србије.
У петак 23. марта, такмичари су почели да пристижу већ око поднева. Наши ђаци друге
године смера туристички техничар били су задужени за пријем и спровођење гостију, као
и пружање важних информација за боравак у нашем граду. Док су такмичари израђивали
тестове од 16 часова, њихови ментори су имали прилику да присуствују веома

занимљивом и корисном предавању колега из Народне банке Србије, господе Николе
Ђукића и Горана Бањалучкића, на тему Задуживање и приватне пензије. Потом су нам
се представили спонзори такмичења, којима дугујемо велику захвалност на подршци и
обезбеђивњу награде за најбоље ђаке Србије и то: Факултет за пословне студије и
право, Београдска пословна школа, МЕФ и Економски факултет из Београда. На
крају првог такмичарског дана за све госте који су били расположени, било је приређено
другарско вече.
У суботу, 24. марта 2018. године од 9 часова почело је окупљање гостију испред
Народног музеја у Панчеву. Захваљујемо господину Мирославу Бирцлину што је и пре
почетка радног времена отворио врата Народног музеја за наше драге госте. Ђаци смера
туристички техничар, одељење 2-5, били су њихови водичи кроз наш град. Поред Музеја,
гости су посетили храм Успења Пресвете Богородице, Гимназију, цркву Карла
Боромејског, места на којима су живели знаменити Панчевци, статуу Јана Непомука,
Сунчани сат, споменик ватрогасцу Флоријану, а потом су се упутили у школу, где је од 11
часова било проглашење победника.
Веома смо поносни што је наш ученик Филип Чоловић, уз подршку професорке Иване
Перић освојио прво место на овом престижном такмичењу. Поред њих, прво место су
поделиле Економско-трговинска школа из Крушевца и ученица Дајана Ђокић,
Мачванска средња школа из Богатића и ученица Тамара Дрезгић, и Школски
центар Никола Тесла из Вршца и ученик Илија Мијатов, којима и овом приликом
срдачно честитамо!
Друго место деле три школе и то: Средња школа из Бруса и Тамари Павличевић,
Економска школа „Ђука Динић” из Лесковца и Даница Стојановић, Јелена Пушица
из Економско-трговинске школе из Бора.
Треће место освојио је Стефан Костић из Економске школе „Стана Милановић” из
Шапца.
Искрене честитке упућујемо свим такмичарима, у нади да смо били добри домаћини и да
ће у будућности радо долазити у наш град.
Велику захвалност изражавамо Граду Панчеву, као главном спонзору такмичења, као и
свим колегиницима и колегама који су уложили труд и дали свој допринос да такмичење
прође у најбољем реду.
Захваљујемо и свим медијима који су извештавали и који ће извештавати о овом догађају.

ПРЕДАВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У
БЕОГРАДУ
април 02. 2018

У четвртак 29. марта 2018. године у семинарској сали, запослени Економског факултета у
Београду одржали су презентацију смерова нашим матурантима.

МОТИВАЦИОНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ
април 17. 2018
У петак 13. априла 2018. године у семинарској сали је одржано мотивационо предавање
проф. др Милана Радосављевића под називом “Избор каријере: средња школа или
факултет”. Матуранти су имали прилику да се упознају са чињеницама зашто је важно
студирати и шта им факултетска диплома омогућава за будући напредак.

СТРУЧНА ПОСЕТА знаменитостима вршачког краја
aприл 19. 2018

У суботу 15. априла 2018. године запослени наше школе су посетили Вршац, Белу Цркву и
Стару Паланку. У склопу стручне посете обишли смо манастир Месић, обновљену
Вршачку кулу, вршачки музеј са поставком слика Паје Јовановића, као и фотографија и
слика о породици Романов.

ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
aприл 20. 2018

У петак, 20. априла за ученике смера туристички техничар, одржано је веома
инспиративно и важно предавање др Наташе Килибарде са Факултета за хотелијерски и
туристички менаџмент. Наши ђаци су имали прилике да сазнају шта је здраво да једу, на
који начин се допуњују храна и туризам и шта треба избегавати за здрав живот.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ КУВАРА
aприл 23. 2018
Прошлог викенда, 13. и 14. априла 2018. године ученица наше школе Ана Новаков, смер
кувар, под менторством наше колегинице Андријане Крсмановић, остварила је велики
успех на Републичком такмичењу у Новом Саду, освојивши треће место у изузетно јакој
конкуренцији. Међу тимовима угоститеља из читаве Србије, још једном смо показали да
наша школа, ђаци и професори заузимају место у самом врху стручних кадрова наше
земље.
Честитамо ученици и колегиници и желимо им много успеха на будућим такмичењима.

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ ЧЕСМЕ У ШКОЛСКОМ
ДВОРИШТУ
aприл 24. 2018

Школско двориште ускоро ћемо улепшати баштенском чесмом.
Данас су ученици помогли у ископавању и постављању црева за повезивање на водоводну
мрежу.
Захваљујемо се на помоћи!

МАТУРСКИ БАЛ
јун 02. 2018

Матурски бал је реализован 01. јуна 2018. године у хотелу Хилтон у Београду.
Полазак са школског паркинга за матуранте наше школе и професоре је био договорен за
01. јуни 2018 године у 20,00 часова. Аутобуси су били постављени на паркингу у 19.30
часова. Време планираног повратка – 04.00 часа 02. јуна 2018. године. Ученици који су
путовали у приватној режији морали су да доставе одељенским старешинама изјаве
родитеља.
Реализација програма матурске вечери је спроведена веома професионално. Матуранти и
њихови професори су пуни утисака у раним јутарњим часовима напустили банкет салу.

Проглашење Ђака генерације и добитника Вукове дипломе
Јун 16. 2018
На седници Наставничкиог већа одлучено је да се најбољи ученици награде за одличан успех у
учењу и постигнуте резултате на такмичењма .
За Ђака генерације проглашена је ученица Maрта Кнежевић.
Добитници Вукове дипломе су Марта Кнежевић, Ивана Опачић, Марија Милосављевић,
Андријана Бегунић, Ксенија Голубовић, Себастијан Крачун и Тијана Ђуришић. Награде у виду
књига уручене су 20. Јуна, када је била и свечана додела диплома за ученике завршних разреда.

Радови у току летњег распуста
У току летњег распуста, у школском дворишту је изграђена учионица на отвореном, која је
омогућила реализацију часова у природи и реализацију малих сценских наступа. Наравно,
представља и место за одмор и релаксацију.

Летопис уредила Ружица Протолипац, школски библиотекар.

