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Панчево, септембар 2022.
На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС". бр. бр. 88/2017.) и Правилника о календару образовноваспитног рада средњих школа на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана 15. и 16. став
2.,члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке опокрајинској
управи (“Службени лист АП Војводине”, бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/2019
и 66/20), Школски одбор Економско-трговинске школе “Паја Маргановић” на предлог
Наставничког већа на седници одржаној дана 01.09. 2022. године донео је:
ОД Л У К У
О ПОДНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ШКОЛСКИ ОДБОР ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
"ПАЈА МАРГАНОВИЋ", ПАНЧЕВО

Број: 1143/1
Седница Школског одбора одржана: 15. 09. 2022.
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ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

НАСТАВА И НАСТАВНА СРЕДСТВА

Наставу је похађало укупно 696 ученика од почетка школске године, када су уписани
ученици на следећим образовним профилима по годинама:
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, ПРАВНО-ПОСЛОВНИ
ТЕХНИЧАР, ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР, ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР,
ТРГОВАЦ, КОНОБАР, КУВАР , ПОСЛАСТИЧАР,УКУПНО 25 ОДЕЉЕЊА.
Настава у школи почела је редовно, према Календару образовно-васпитног рада
средњих школа са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине 1. септембра.
Настава се одвијала у две смене, А смену су чинила одељења I и III године, а Б смену
одељења II и IV године. са трајањем часова од 45 минута. Одељења су повремено била
подељена на 2 групе, које су наставу пратиле по комбинованом моделу, прописаном од
стране Министарства просвете.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
ПРАВИЛНИК O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.),
члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука,
37/16, 29/17, 24/2019 и 66/20), покрајински секретар д о н о с и:
Члан 1. Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно - васпитног
рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у току школске 2021/2022. године и
време и трајање школског распуста ученика у средњим школама са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине. Остали обавезни и факултативни облици
образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за средње школе
планирају се годишњим планом рада.
Члан 2. Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се
остварују у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а
завршава се 23. децембра 2021. године. Прво полугодиште има 80 наставна дана. Друго
полугодиште почиње 10. јануара 2022. године и завршава се: - 24. маја 2022. године, за
ученике четвртог разреда гимназија и има 85 наставна дана, - 31. маја 2022. године, за
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ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих
стручних школа и има 90 наставних дана и - 21. јуна 2022. године, за ученике првог,
другог и трећег разреда гимназија, четворогодишњих средњих стручних школа и ученике
првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа и има 105 наставна дана.
Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог,
другог и трећег разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је
наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према
индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније
10. августа 2022. године.
Члан 3. Образовно-васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се: - у
гимназији: - у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица,
односно 185 наставних дана - у четвртом разреду у 33 петодневнe наставнe седмице,
односно 165 наставних дана - у средњој стручној школи: - у првом и другом разреду
трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана - у трећем разреду
трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне
седмице, односно 170 наставних дана.. Први квартал има 40, други 40 и трећи 52
наставних дана. Четврти квартал има 53 наставнa данa за ученике првог, другог и трећег
разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог
разреда трогодишњих средњих стручних школа, 38 наставних дана за ученике трећег
разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних
школа и 33 наставнa дана за ученике четвртог разреда гимназије.
Члан 4. Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, трећем и
четвртом разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или
шестодневним наставним седмицама, у складу са законом. У случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре
обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних
дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 5. У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану
рада највише четири наставне суботе и то у случају ако: - у наставни дан обележава дан
школе, или - у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује
екскурзије или другу активност, или - у наставни дан са већином ученика учествује на
некој спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене
или спортске манифестације, или - је због одсуства већег броја ученика или запослених,
који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране
националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника
отежано извођење наставе. Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у
смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као
ненаставни. У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је
дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020).
Члан 6. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 10. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.
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Летњи распуст за ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих
и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа почиње по завршетку
матурског/завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године. 3 Летњи распуст за
ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних
школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа почиње
22. јуна 2022. године, а завршава се 31. августа 2022. године.
Члан 7. Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица,
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа
утврђује годишњим планом рада.
Члан 8. У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01,
101/07 и 92/11). У школи се обележава: - 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, као радни и наставни дан - 08. новембар - Дан просветних радника
- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан - 27.
јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан - 15. фебруар - Сретење –
Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021. године, као нерадни дани - 22.
април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, као радни и наставни дан - 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3.
маја 2022. године, као ненаставни дани - 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан.
Члан 9. Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не
раде, у дане верских празника: - Православни верници - на први дан крсне славе; Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев
од Великог петка закључно са другим даном празника; - Припадници Исламске заједнице
– 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2022. године, први дан
Курбан-бајрама. - Припадници Јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први
дан Јом Кипура и 16. априла 2022., први дан Пасха или Песах.
Члан 10. Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи
национални празници националних мањина: - за мађарску националну заједницу: *15.
март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 *20. август - Дан Светог Стевана и 4
*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године - за бошњачку
националну заједницу: *11. мај - Дан Бошњачке националне заставе *први дан
Рамазанског бајрама *први дан Курбанског бајрама и *20. новембар - Дан ЗАВНОС-а. - за
буњевачку националну заједницу: *02. фебруар - Дан великог прела *23. фебруар - Дан
избора првог Националног савета *15. август - Дан Дужијанце и *25. новембар - Дан када
је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и
осталих Словена - за хрватску националну заједницу: *19. март - благдан Светог Јосипа,
*19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића, *16. октобар - датум
рођења бана Јосипа Јелачића и *15. децембар - датум оснивања Хрватског националног
вијећа. - за румунску националну заједницу: *15. јануар - датум рођења националног
песника Михаи Еминескуа, *04. септембар - празник Велике госпојине, *01. децембар Национални празник Румуније и *07. децембар - Дан националног савета. - за русинску
националну заједницу: *17. јануар - Дан Русина. - за украјинску националну заједницу:
*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и *14. октобар - Дан украјинских хероја. - за
македонску националну заједницу: *02. август - Илинден – Дан устанка народа
Македоније против Турака, *08. септембар - Дан државности Републике Македоније, *11.
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октобар - Дан борца и *16. децембар – Дан Националног савета. - за немачку националну
заједницу: *15. децембар - Дан оснивања националног савета. - за ромску националну
заједницу: *14. јануар-Василица, *03. петак у марту – Бибија, *08. април - Међународни
дан Рома и *06. мај-Ђурђевдан. 5 - за бугарску националну заједницу: *03. март –Дан
ослобођења од турског ропства, *24. мај – Дан Кирила и Методија и *01. новембар – Дан
народних будитеља. - за чешку националну заједницу: *04. фебруар – Дан чешке
књижевности, *28. март – Дан образовања, *16. мај – Дан националног савета, *28.
септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и *04. октобар – Дан чешког језика. -за словачку
националну заједницу * први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Члан 11. За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и
допунског рада са ученицима. О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења
додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког
већа одлучује директор.
Члан 12. Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4-8. априла
2022. године. Од понедељка 4. априла до четвртка 7. априла 2022. године пријављивање ће
се вршити преко портала Моја средња школа, а у четвртак 7. априла и петак 8. априла
2022. године пријављивање ће се вршити у средњим школама које организују и спроводе
пријемне испите. Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2022/2023.
годину биће организовани у периоду од 13-22. маја 2022. године, и то за упис у: - средње
школе у којима се део наставе одвија на страном језику; - средње балетске школе; одељења за ученике са посебним способностима за математику; - одељења ученика са
посебним способностима за физику; - одељења ученика са посебним способностима за
рачунарство и информатику; - одељења ученика са посебним способностима за сценску и
аудио-визуелну уметност; - одељења ученика са посебним способностима за географију и
историју; - одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију; - одељења
за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из српског/матерњег
језика и књижевности и испит из страног језика); - средње музичке школе; - уметничке
школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности. Предаја докумената
за упис у одељења за ученике са посебним способностима за спорт одржаће се у суботу,
21. маја и понедељак, 23. маја 2022. године.
Члан 13. Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на
нивоу школске године (субота - 11. или 18. септембар 2021. године, у првом полугодишту
и субота 14. или 21. мај 2022. године, у другом полугодишту) за организовање и
реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска
настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и
заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример: - одлазак у
верске објекте – цркве, манастире и храмове, - одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта, - одлазак у национални парк, природне
резервате, - организовање акција озелењавања и уређења школе и околине, - активности у
локалној заједници, - спортски сусрети, - сусрети школа, - организован одлазак на
едукативне и креативне радионице, - организовање мини истраживачких пројеката, забавна међуодељењска дружења. Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан
за организовану посету ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом
Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин
надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је
посета организована. Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када
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ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовале екскурзије. Ако је Дан школе
наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди
годишњим планом рада. Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на
крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим
правилником. Време подела сведочанстава, полагања завршног испита на крају
трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и
време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим
правилником.
Члан 14. У среду, 06. октобра 2021. године, настава се изводи према распореду
часова за петак. У суботу, 02. априла 2022. године, настава се изводи према распореду
часова од понедељка.
Члан 15. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској
2021/2022. години спровести међународно испитивање ПИСА 2022 (главно тестирање), у
периоду од 08. марта до 18. априла 2022. године. 7
Члан 16. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи
(''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), биће
објављен и у ''Службеном гласнику РС''. Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Број: 128-611-6/2021-01 У
Новом Саду, 28.05.2021. године ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР Szakállas Zsolt (Жолт
Сакалаш)
У току школске године био је продужетак распуста због опасности од ширења
вируса Ковид , који је трајао од 14. до 18. 02. 2022, као и у периоду од 18. до 22. новембра
због чега је дошло и до измена школског календара. Од 22. новембра настава се одвијала
кроз непосредан рад, односно по првом моделу организацие васпитно-образовног рада.
Праћење оптерећености ученика је остварено кроз комуникацију одељењских
старешина, ученика и родитеља ,и кроз сарадњу стручне службе, ученика и одељењских
старешина.
Од укупног броја 30112 планираних часова теоријске наставе и вежби на годишњем
нивоу, у току школске 2021/22. године нису одржана укупно 142 часа.
Одржано је укупно 407 часова допунске, додатне и припремне наставе.
Вежбе за наставне предмете код којих су предвиђене планом рада су извођене
поделом одељења у групе.
Професионалну праксу у трајању 30 часова су имали ученици првог разреда смерова
кувар, конобар и посластичар и туристичко-хотелијерски техничар и ученици другог
разреда истог смера. Професионалну праксу у трајању 60 часова су имали ученици другог
разреда смерова кувар, конобар и посластичар и ученици трећег разреда смера
туристичко-хотелијерски техничар.
У одељењима је било 504 девојчице и 192 дечака, укупно 696 ученика. Од тог броја
грађанско васпитање је слушало 430 ученика и 266 верску наставу.
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Настава је извођена на српском језику. Први страни језик у свим одељењима био је
енглески и одељења се нису делила на групе. Други страни језик је био немачки, руски
или француски и одељења су се делила у две групе .
Употреба посебних наставних средстава је заступљена у настави посластичарсва,
куварства, услуживања, рачунарства и информатике, агенцијског и хотелијерског
пословања, савремене пословне кореспонденције, пословне и службене кореспонденције,
рачуноводства, финансијско-рачуноводствене обуке,основа правних поступака,
трговинског пословања.
Уважавајући значај многобројних могућности за остаривање циљева и задатака
васпитног рада, као и чињеницу да настава има пресудну улогу у њиховом остваривању, у
нашем раду, пошли смо од чињенице да образовни циљеви могу бити успешно
реализовани ако код ученика развијамо, пре свега, адекватан однос према раду и редовно
похађање наставе. Зато смо и током ове школске године настојали да утичемо на ученике
да схвате своје школске обавезе.
У току школске године, код одређеног броја ученика примећен је мањи број слабих
оцена, што је и констатовано на седницама одељенских већа. Уз адекватно ангажовање
предметних професора и педагошко-психолошке службе, покушано је да се слабији
ученици подстакну на учење и поправе свој успех. За ученике који су из једног или два
предмета имали негативне оцене организована је допунска и припремна настава.
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АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА
У 25 одељења, на почетку школске 2021/2022. године било је укупно 696 ученика.
На крају школске 2021/2022. године извршена је анализа рада и успеха ученика са
којом је Наставничко веће упознато на седници. Извршена је и анализа успеха ученика по
предметима.

За ученике који су постигли недовољан успех у јуну организовани су у августу
поправни испити, као и матурски и завршни испити за ученике који их нису положили у
јуну.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ, БЛОК
НАСТАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ
Извештај о реализованој блок настави и професионалној пракси у одељењима
1/4 и 2/4
У току 2021/22 према плану и програму реализована је блок настава у одељењима
1/4 и 2/4. У првом полугодишту ученици су распоређени по туристичким агенцијама и
организацијама. На основу разговора са ученицима а у циљу стицања што практичнијих
знања и вештина и покретања Туристичке агенције у оквиру школске задруге, блок
настава је организована у школи. Том приликом ученици су имали прилике да се упознају
са комплетном документацијом у вези припреме излета, склапању уговора, изради
калкулације, промоције и реализације самог излета. Такође, организована су и гостујућа
предавања бивших ученика школе, који су завршили Економски факултет, смер туризам и
који су одржали одређене радионице у области дигиталног маркетинга. На основу сваког
блока рађена је анкета међу ученицима о исходима и знањима која су стекла као и самом
методу рада. Организовани су излети на којима су ученици били туристички пратиоци и
водичи.
Професионална пракса – реализована је у периоду од 20-24.6.2022. године и то у
туристичким агенцијама и организацијама. Једног дана (четвртак, 23.6.) праксе
организован је излет на коме су пратиоци и водичи били сами ученици. Излет је
реализован за ученике прве године, осталих смерова, али су у његовој организацији и
реализацији учествовали ученици 1-4.
У оквиру блок наставе организована је и посета Међународном сајму туризма, као и
једнодневни излет на Авалу. На Сајму су ученици посетили штандове ТО и ТОС,
туристичких агенција као и сајам ТОП и Железнице Србије, где су присуствовли
презентацији.
Током блок наставе и професионалне праксе ученици су оспособљени да самостално
припреме, организују и реализују
одређени излет.
Извештај поднео
професор Бранислав Ровчанин.

Извештај o реализованој практичној настави у одељењима 2/6, 3/6, 2/7 и 3/7 у
школској 2021/2022
У току школске године практична настава је у потпуности одржана у одељењима 2-6
и 3-6 смер кувар,као и у одељењима 2-7 и 3-7 смер посластичар.Већи део наставе је
одрађен у директном раду ученика у угоститељским објектима и у времену онлајн наставе
пракса се нормално одвијала.Ученици су похађали редовно наставу по предвиђеном
распореду,на пракси остајали 6 сати како је предвиђено планом,програмом и
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уговором.Многи ученици су и додатно били ангажовани викендом од стране
послодавца,они који су показали веће знање,активност и сналажење на пракси.До промене
објеката обављања праксе ученика дошло је у пар објеката због затварања објектаученици су даље распоређени.
Блок настава је одрађена у коректном временском року, по предвиђеном плану од
почетка школске године,као и професионална пракса у 1-6,1-7,2-6 и 2-7.
Ученици су редовно водили дневник праксе (за дане предвиђене за праксу) који је
редовно прегледан,оцењен и архивиран.Дневник је вођен и за блок наставу и
професионалну праксу на исти начин.Ученицима су на време и редовно подељене теме за
дневник праксе,а упуте и пропратну документацију је предметни наставник лично однео
за сваког ученика ( упут,списак,фид-бек образац,потврда,компетенције и исходи за сваки
смер).
Сарадња са менторима на пракси је била веома коректна.У овој школској години је у
два термина 5. и 6. септембра 2021. и 8. и 15.марта 2022. одржан санитарни преглед за све
ученике угоститељског смера,трговце и понеког туристичког техничара.Настава за децу
која раде по ИОП-у је редовно организована и посебно контролисана од стране наставника
праксе у договору са ментором у ресторану и била је у складу са могућностима тих
ученика.
У овој школској години је организована настава по дуалном образовању за поједине
ученике,тачније 6 ученика одељењљ 1-6, смера кувар,ученици су распоређени у
ресторану ,,Стари Тамиш“ фирме Алмекс,и ресторану ,,Каштел“ у Војловици.Настава и
сарадња је посебно организована у договору са менторима у овим објектима где се
редовно пратио рад,труд,редовност,хигијена,залагање и новчана исплата деце.Ученици
који су у току ове године изостајали са праксе редовно су пријављени кординатору праксе
и педагогу школе, позивани су и обавештавани родитељи ученика и обављени су
саветодавни разговори у
школи. Извештај поднела Светлана Дотлић, наставник
практичне наставе
Извештај о реализованој блок настави на смеру економски техничар
Блок настава у трајању од недељу дана одржана је у периоду од 16.5. 2022. до 20.5.
2022. у предузећима,јавним установама и књиговодственим агенцијама. Ученици су
донели потврде о извршеној пракси и урађене дневнике праксе и практично су вежбали
књижење пословних промена на рачунарима ,утврђивање финансијског резултата,приходе
,расходе ,примену контног оквира,билансе стања и успеха и финансијске извештаје у
књиговодству. Ученици су оставили добар утисак и награђени су углавном добрим
оценама из дневника праксе. Извештај поднела професорка Мирјана Живуљ.

12

Извештај о реализованој блок настави и професионалној пракси у одељењу
3/4
Смер: Туристичко-хотелијерски техничар
Одељенски старешина:Ивана Јокић
Блок настава
Реализовано је 120 часова блок наставе у следећим периодима: 29.11.-03.12.2021.
07.02.-11.02.2022.
07.-03.-11-03.2022.
09.05.-13.05.2022.
Због актуелне епидемиолошке ситуације,првих 30 часова блока је реализовано у
просторијама школе,а осталих 90 часова у објектима хотелијерских и угоститељских
предузећа и туристичких агенција.
Часови су реализовани у складу са планом и програмом блок наставе.
Деца су била редовна ,одговорна,испуњавала су додељене задатке.
Професионална пракса
Реализована је у периоду : 13.06.-24.06.2022.
Реализовано је 60 часова професионалне праксе у хотелијерским и угоститељским
објектима и туристичким агенцијама,у складу са планом и програмом професионалне
праксе.
Деца су успешно завршила часове ,били суодговорни. Извештај поднела професорка
Ивана Јокић.

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ УПИСАНИ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
У школској 2021/2022. години уписан је следећи број ученика(први пут) на ванредно
школовање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПРАВНО- ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР
ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР
ТРГОВАЦ
КУВАР

2 УЧЕНИКА
1 УЧЕНИК/доквалификација
1 УЧЕНИК
10 УЧЕНИКА/доквалификација/
2 УЧЕНИКА
19 УЧЕНИКА
3 УЧЕНИКА
4 УЧЕНИКА
1 УЧЕНИКВАНРЕДНИ
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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ШКОЛОВАЊЕ
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ ШКОЛОВАЊЕ ЈЕ ЗАВРШИЛО 7 ВАНРЕДНИХ
УЧЕНИКА
1. ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
2. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
3. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
4. ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
5. ТРГОВАЦ
6. КУВАР
7. ПОСЛАСТИЧАР

1УЧЕНИК
1 УЧЕНИК
2 УЧЕНИКА
1 УЧЕНИК
1 УЧЕНИК
1 УЧЕНИК
1 УЧЕНИК

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ
ИЗВЕШТАЈ О МАТУРСКИМ И ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА ШКОЛСКЕ 2021/2022.
Матурске и завршне испите у школској 2021/22. години полагали су ученици седам
одељења по наставном плану и програму за реализацију матурских и завршних испита за
осам( једно одељење је било комбиновано) образовних профила.
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 4/1 – економски техничар, 28 ученика, од. стар. Анђелка
Деља
08.6.2022.среда, 8.00 – 11.00 - Српски језик и књижевност
Дежурни
прегледачи
Уч. 17
М. Параушић
Н. Капунац
Љ. Стошић
Уч. 18
Ј. Станимировић
Б. Ровчанин
М. Лазић
М. Караџић
Израда матурског рада – Рачуновoдство
09.6.2022. четвртак, 8.00 – 12.00
Дежурни
замена
прегледачи
Уч. 17
Д. Перишић
Д. Мрвош
Д. Параушић
Уч. 18
Д. Маргитин
С. Дотлић
С. Војновић
М. Живуљ
Одбрана матурског рада – Рачуноводство
13.6.2022. понедељак, 9.00 часова
Уч. 17
Комисија: Анђелка Деља, Д. Параушић, С. Војновић
Изборни предмет
14.6.2022. уторак, 8.30 – 10.30; Основи економије (4 уч.), Монетарна економија (17 уч.)
учионица 17
14.6.2021.уторак, 11.00 часова; Математика, учионица 17 (7 ученика)
Комисија: А. Деља, С. Поповски, И. Панајотовић, С. Коњевић
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Заједнички део испита обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних
школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања: Српски
језик и књижевност-писмени рад.
Предложене теме наставника Српског језика и књижевности:
1. Смисао људског постојања
2. Ликови у мојој глави
3. „Сваки је човјек увијек на губитку“ М. Селимовић
4. „На почетку беше реч... реч остаде и на крају (Библија, „Проклета авлија“,
„Дервиш и смрт“)
5. На прагу света одраслих
6. Апсурд Алберта Камија
7. Мит у делима Иве Андрића
8. Дервиш између догме и смрти
9. Драма човекове личности у делима савремене литературе
10. Сеобе као судбине појединца и нарoда
Посебни део обухвата
Матурски практични рад са усменом одбраном рада. На матурском испиту проверава се
оспособљеност кандидата за обављање послова занимања обухваћених образовним
профилом. Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: пословна средства
предузећа, благајничко пословање, евиденција материјала, ситног инвентара и амбалаже,
трошкови пословања у предузећу, калкулације, реализација роба и услуга, приходи и
расходи у пословању предузећа. Утврђивање пословног резултата, расподела пословног
резултата, инвентарисање, банкарско пословање, финансијско пословање у предузећу,
статистичко обухватање производње и промета, истраживање пословног резултата.
Усмени испит из изборног предмета. У оквиру изборног дела ученик полаже један
предмет по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати
у свакодневном извршавању конкретних радних задатакаиз подручја рада економијаправо-администрација-област економије. Изборни предмет који ученик бира може бити од
значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет између
следећих: Математика, Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство,
Маркетинг, Статистика, Монетарна економија и банкарство. Изборни предмети се полажу
према програмима које су ученици остварили у току четворогодишњег школовања.
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4/2 – финансијски техничар, 22 ученика, од. стар. Сандра Поповски
08.6.2022. среда, 8.00 – 11.00 - Српски језик и књижевност
Дежурни
замена
Сала за
Ј. Јованов
И. Панајотовић
физичко
Љ. Цветкоски
Израда матурског рада
09.6.2022. четвртак, 8.00 – 12.00
Дежурни
Уч. 10
Љ. Стошић
Уч. 11
М. Караџић

Е. Лачок
С. Наумовић

прегледачи
М. Караџић
М. Ковачевић
Љ. Стошић
прегледачи
М. Банковић
И. Перић
С. Коњевић

Одбрана матурског рада
13.6.2022. понедељак, 9.00 часова
Уч. 10
Комисија: С. Поповски, С. Коњевић, М. Банковић, И. Перић
Изборни предмет
14.6.2022. уторак, 8.30 – 11.00 часова, Рачуноводство, Осигурање, Девизно и Јавне
Комисија: С. Поповски, М. Живуљ (14), И. Перић (1), М. Банковић (4), С. Алексић (3)
4/3 – правни техничар, 27 ученика, од. стар. Зденка Радоњин
08.6.2022. среда, 8.00 – 11.00 - Српски језик и књижевност
Дежурни
Уч. 1
С. Аница
М. Курјега
Уч. 2
Ј. Перковић
М. Банковић

прегледачи
М. Ковачевић
Љ. Стошић
М. Караџић

Израда и Одбрана матурског рада
10.6.2022. петак, 9.00 часова
Уч. 1
Комисија: З. Радоњин, С. Алексић, В. Деља
Изборни предмет
13.6.2022. понедељак, 8.00 – 10.00 часова; Основи радног права, учионица 2 (27 ученика) ;
Основи правних поступака, учионица 2 (27 ученика)
Комисија:, З. Радоњин, С. Алексић, В. Деља
Заједнички део испита обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних
шкоола, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања: Српски
језик и књижевност-писмени рад.
Посебни део обухвата:
1. Матурски практични рад са усменом одбраном рада. На матурском испиту проверава се
оспособљеност кандидата за обављање послова занимања обухваћених образовним
профилом. Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области: Вођење
евиденције, статистичке обраде података и припремање одговарајућих решења, одлука и
закључака из области радних односа и основних права из радног односа; вођење
различитих матичних евиденција; израда решења, закључака, предлога и сл. у правном
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поступку; израда различитих врста уговора, израда пословних писама, архивирање
документације, вођење картотеке, издавање јавних исправа.
2.Усмени испит из изборног предмета. У оквиру изборног дела ученик полаже један
предмет по сопственом избору из групе предмета значајних за знања која ће примењивати
у свакодневном извршавању конкретних радних задатакаиз подручја рада економијаправо-администрација-област економије. Изборни предмет који ученик бира може бити од
значаја за даље образовање или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет између
следећих: Филозофија, Историја, Правни поступци, Послови правног промета, Радно
право. Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току
четворогодишњег школовања.
4/4 – туристички техничар, 32 ученика, од. стар. Бранка Марковић
08.6.2022. среда, 08.00 – 11.00 - Српски језик и књижевност
Дежурни
Уч. 19
С. Милутиновић
Ј. Божић
Уч. 20
Т. Бокић
Н. Радић

прегледачи
М. Лазић
Љ. Стошић
М. Караџић

Тест за проверу стручно-теоријских знања
09.6.2022. четвртак, 11.00 – 13.00
Дежурни
Уч. 19
А. Михаиловић
Ј. Васиљевић
Уч. 20
А. Дангубић
Н. Капунац

прегледачи
Б. Марковић
Р. Керекеш
Социопартнер
*Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације теста, објављују се н езванични
резултати тестирања на огласној табли школе
10.6.2022. петак, 08.00 - 10.30 ч. Агенцијско пословање
Уч. 8
Б. Марковић
социопартнер
техничка подршка
Уч. 9
Р. Керекеш
Оливера Михајловић
С. Живковић
13.6.2022. понедељак, 08.00 – 9.30 ч. Рецепцијско пословање
Уч. 19
Б. Марковић
социопартнер
Уч. 20
Р. Керекеш
Оливера Михајловић

Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног
образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац
стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада.
Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања,
вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање за које се
школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна
испита:
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 испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се
ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик);
 испит за проверу стручно–теоријских знања;
 матурски практични рад.
Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму
матурског испита за образовни профил туристички техничар. Матурски испит се
организује у школама у три испитна рока који се реализују у јуну, августу и јануару.
За сваку школску годину директор, на предлог наставничког већа, формира Испитни
одбор. Испитни одбор чине чланови свих испитних комисија, а председник Испитног
одбора је по правилу директор школе.
За сваког ученика директор школе именује менторе. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама
за полагање теста за проверу стручно–теоријских знања и матурског практичног рада. У
оквиру три недеље планиране наставним планом за припрему и полагање матурског
испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима
оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све
задатке предвиђене матурским испитом.
Матурски испит за ученика може да траје највише четири дана. У истом дану ученик
може да полаже само један од делова матурског испита.
За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију,
коју чине три члана и три заменика. Ради ефикасније реализације матурског испита, ако за
то постоје прописани кадровски и материјални услови, у школи се може формирати и
више испитних комисија, које могу истовремено и независно да обављају оцењивање.
1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште
културе.
Испит из матерњег језика полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује
Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика. Од четири
теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности, а две теме су слободне.
Писмени испит из матерњег језика траје три сата. У току испита у свакој школској клупи
седи само један ученик.
Предложене теме наставника Српског језика и књижевности:
1. Смисао људског постојања
2. Ликови у мојој глави
3. „Сваки је човјек увијек на губитку“ М. Селимовић
4. „На почетку беше реч... реч остаде и на крају (Библија, „Проклета авлија“,
„Дервиш и смрт“)
5. На прагу света одраслих
6. Апсурд Алберта Камија
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7. Мит у делима Иве Андрића
8. Дервиш између догме и смрти
9. Драма човекове личности у делима савремене литературе
10. Сеобе као судбине појединца и народа
2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за
образовни профил туристички техничар, односно стручно–теоријских знања неопходних за
обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. У
наставном плану и програму за образовни профил туристички техничар, стручна знања
неопходна за обављање послова и задатака туристичког техничара, стичу се у оквиру
предмета агенцијско и хотелијерско пословање, историја уметности и туристичка географија.
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања
врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је тако да
обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског
значаја за обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за наставак
школовања у матичној области.
Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар за стручно образовање и
образовање одраслих, на основу Збирке теоријских задатака за матурски испит и доставља
га школама. Комбинација задатака за матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне
сложености, формира се од: познатих задатака из Збирке теоријских задатака за матурски
испит (75 бодова) и делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака из
Збирке теоријских задатака за матурски испит (25 бодова).
*Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације теста, објављују се
незванични резултати тестирања на огласној табли школе

3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних
Стандардом квалификације туристички техничар.
На матурском практичном раду ученик извршава два комплексна радна задатка којима
се проверава стеченост свих прописаних стручних компетенција. Радни задаци се реализују
кроз практичан рад (израда и попуњавање докумената) и, код другог задатка, усменог дела
(стручни разговор на страном језику). За проверу прописаних компетенција, на основу
Оквира за процену компетенција за квалификацију туристички техничар утврђује се листа
комбинација радних задатака.
Фотографије са полагања матурског испита
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3/5 – трговац, 19 ученика, од.стар. Мара Лазић
Д. Параушић, М. Боговић и Душан Дојчиновски- социопартнер
08.06.2022. среда, 12.00-18.00
Уч. 15 - испит, ситуација
Уч. 16 - израда теста, дежурни Јелена Васиљевић и Б. Трифуновић
Одељење се дели на две групе, док је једна група на испиту (уч.15), друга ради
задатак/тест (уч. 16).
Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за
образовни профил траговац реализује се кроз практични рад.
Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о
полагању завршног испита за образовни профил трговац. Приручник израђује Завод за
унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно образовање и образовање
одраслих у сарадњи са тимом наставника из школа у којима се реализује овај образовни
профил. Приручник садржи посебне предуслове за полагање завршног испита, оквир са
критеријумима за оцењивање компетенција, стандардизоване радне задатке за практични
рад и образац за оцењивање.
Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже
ученик који је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и
програму за образовни профил трговац.
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Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама,
угоститељским објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за
које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у
једном дану.
За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у
припремама за полагање завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и
програмом.
Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове
заменике.
Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине:
- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник
комисије;
- представник послодаваца - стручњак у датој области.
У оквиру завршног испита ученик извршава два сложена радни задатка којима се
проверавају прописане компетенције.
Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих
радних задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик
извлачи радни задатак непосредно пред полагање завршног испита. Број понуђених
радних задатака, за ученике једног одељења који полажу завршни испит, мора бити
најмање 10% већи од броја ученика уз услов да ученици раде различите задатке.
Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума
дефинисаних Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова
које је ученик стекао извршавањем радног задатка.
Сваки радни задатак се може оценити са највише 100 бодова, што укупно чини 200
бодова.
3/6 - кувар, 1 ученика, од.стар. Сања Атанацковић
Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за
образовни профил кувар реализује се кроз практични рад.
Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о
полагању завршног испита за образовни профил кувар.
Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар за
стручно образовање и образовање одраслих у сарадњи са тимом наставника из школа у
којима се реализује овај образовни профил. Приручник садржи посебне предуслове за
полагање завршног испита, оквир са критеријумима за оцењивање компетенција,
стандардизоване радне задатке за практични рад и образац за оцењивање.
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Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже
ученик који је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и
програму за образовни профил кувар.
Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама,
угоститељским објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за
које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у
једном дану.
За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. У оквиру завршног испита ученик
извршава један сложени радни задатак којим се проверавају прописане компетенције.
Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове
заменике.
Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине:
- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник
комисије;
- представник послодаваца - стручњак у датој области.
У
оквиру завршног испита ученик извршава један сложени радни задатак
којим се проверавају прописане компетенције.
Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих
радних задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик
извлачи радни задатак непосредно пред полагање завршног испита. Број понуђених
радних задатака, за ученике једног одељења који полажу завршни испит, мора бити
најмање 10% већи од броја ученика уз услов да ученици раде различите задатке.
Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова.
3/7 - посластичар, 10 ученика, од.стар. Светлана Стојшић
Весна Стаменковска, Светлана Стојшић и Милош Недомачки - социопартнер
08.06.2022. среда,
7.15-8.00 - израда теста, 2 ученика, дежурни Елена Лачок
8.00-11.00 – радни задатак
1. група: Валентина Бошњаковић, Марија Демењи
10.15-11.00 – израда теста, 2 ученика, дежурни Милица Ковачевић
11.00-14.00 – радни задатак
2. група: Моника Дечов, Ана Живановић
13.15-14.00 – израда теста, 2 ученика, дежурни Маја Банковић
14.00-17.00 – радни задатак
3. група: Драгица Јовановић, Јована Мохајловић
09.06.2022. четвртак,
7.15-8.00 – израда теста, 2 ученика, дежурни Ивана Перић
8.00-11.00 – радни задатак
4. група: Теодора Мркаић, Иштван Чала
10.15-11.00 – израда теста, 2 ученика, дежурни Младен Курјега
11.00-14.00 – радни задатак
5. група: Исидора Цветковић, Илија Николић
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Завршни испит за ученике који су се школовали по Наставном плану и програму за
образовни профил конобар реализује се кроз практични рад.
Завршни испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о
полагању завршног испита за образовни профил конобар. Приручник израђује Завод за
унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно образовање и образовање
одраслих у сарадњи са тимом наставника из школа у којима се реализује овај образовни
профил. Приручник садржи посебне предуслове за полагање завршног испита, оквир са
критеријумима за оцењивање компетенција, стандардизоване радне задатке за практични
рад и образац за оцењивање.
Ученик полаже завршни испит у складу са Законом. Завршни испит може да полаже
ученик који је успешно завршио три разреда средње школе по Наставном плану и
програму за образовни профил конобар.
Завршни испит се спроводи у школским кабинетима, школским радионицама,
угоститељским објектима или у другим просторима где се налазе радна места и услови за
које се ученик образовао у току свог школовања. Завршни испит за ученика се реализује у
једном дану.
За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних
предмета који је обучавао ученика у току школовања. Ментор помаже ученику у
припремама за полагање завршног испита у периоду предвиђеном Наставним планом и
програмом.
Директор именује стручну испитну комисију коју чине три члана, као и њихове
заменике.
Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисију чине:
- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник
комисије;
- представник послодаваца - стручњак у датој области.
У
оквиру завршног испита ученик извршава један сложени радни задатак
којим се проверавају прописане компетенције.
Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих
радних задатака, која је саставни део Приручника о полагању завршног испита. Ученик
извлачи радни задатак непосредно пред полагање завршног испита. Број понуђених
радних задатака, за ученике једног одељења који полажу завршни испит, мора бити
најмање 10% већи од броја ученика уз услов да ученици раде различите задатке.
Оцењивање на завршном испиту спроводи испитна комисија, на основу критеријума
дефинисаних Приручником. Успех на завршном испиту зависи од укупног броја бодова
које је ученик стекао извршавањем радног задатка.
Радни задатак се може оценити са највише 100 бодова.
.
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ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА
БЕРЗА УЏБЕНИКА
Ове године ЕТШ "Паја Маргановић" била је домаћин две берзе половних уџбеника. Берза
је одржана друге суботе у септембру, 11.09. 2021. године у периоду од 9.30-11 часова.
Берза је била врло добро посећена, и много задовољних ученика и њихових родитеља је
тог јутра изашло из наше школе.
Дежурна професорка и организаторка берзе била је Анђелка Деља, професор грађанског
васпитања и латинског језика.
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
Већ дужи низ година у нашој школи се организује Акција добровољног давања крви којој
претходе предавања о потреби и важности добровољног давања крви. У току протекле
школске године, због специфичне ситуације и опасности од ширења Ковида 19, у школи
су ученици у току првог полугодишта обавештавани о значају добровољног давања крви
тако што су добијали едукативне промотивне материјале и гледали кратке презентације и
филмове о значају ове акције као и о томе ко може бити добровољни давалац крви.
Предавања су одржавана од 22. 09. 2021. по одређеном распореду. Ученици који су
желели да буду добровољни даваоци крви упућивани су у Службу за трансфузију.

ИЗВЕШТАЈ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
Конференција је одржана у хотел Цептер у Врњачкој бањи, од суботе 02. до 04. октобра
2021.
Циљ Конференције је био да се на једном месту окупе наставници, који спроводе
програме Достигнућа младих у школама широм Србије и да заједно сагледају у ком
правцу иде овај програм, који су резултати постигнути и шта је потребно унапредити, као
и да се разговара о плановима за наредни период.
Присуствовали смо интересантним предавањима, учествовали у разним радионицама и
размењивали искуства са колегама.
Циљ мог одласка на ову Конференцију је да и у нашој школи почнемо са оснивањем
Ученичких компанија као и Ученичке задруге.
Договорено је да се такмичење Пословни ризик одржи он-лине у новембру месецу.
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ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ САЈМА ТУРИЗМА И О РЕАЛИЗОВАНОМ ИЗЛЕТУ
Дана 25.3.2022. године, за ученике туристичког смера (одељења 1-4 и 3-4)
реализован је једнодневни стручни излет на Авалу, са посетом Међународном сајму
туризма. Излет је, за одељење 1-4, организован у оквиру блок наставе, која се реализовала
од 21-25.3.2022. у школи.
Пре реализације самог излета, у оквиру блок наставе, са ученицима 1-4, направљен
је комплетан план излета са калкулацијом аранжмана, контактирани су пружаоци услуга,
припремљена комплетна документација, извршена плаћања, урађен маркетинг и
припремљена анкета. На тај начин ученици су имали прилике да се практично упознају са
целим поступком припреме и реализације излета. У оквиру одељења 3-4 на часовима
Агенцијског пословања изабрани су ученици који су били туристички пратиоци (Анђела
Грубор и Мина Минић) и локални туристички водичи (Нина Рошу и Милица Кужић). На
излету је учествовало 37 ученика (27 из одељења 1-4 и 10 из одељења 3-4) и предметни
професори Ивана Јокић и Бранислав Ровчанин.
На сајам се кренуло у 8 часова са школског паркинга, а пре тога полиција је
извршила проверу возила и возача. По њиховом одобрењу кренули смо ка Авали, где
обилазимо Споменик незнаном јунаку, Авалски торањ, извор Сакинац (некада Вајфертову
чесму), и правимо шетњу од подножја до врха Авале. Током обиласка Авале, ученици
(локални водичи) упознали су остале учеснике са историјатом планине и знаменитостима.
У 11:30 крећемо ка сајму. У оквиру посете сајму туризма, обиђени су штандови
туристичких организација и агенција. У оквиру штанда Железнице Србије ученике је
дочекао Јосип Вебер (наш суграђанин) са својом директорком и стручним сарадником.
Обратили су се ученицима, упознали их са радом Музеја железнице и историјатом
железнице. Позвани смо да будемо њихови гости и посетимо музеј железнице у Београду.
Ка Панчеву крећемо у 15:30 а испред школе долазимо у 16:30 часова.
По свим коментарима ученика, као и резултата анкете и анализе комплетног
излета, ученици су дали позитивне критике и испољили жељу да и даље учествују на
излетима и да се сама блок настава што више практично реализује.
Извештај сачинио предметни професор Бранислав Ровчанин
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Фотографије са излета
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ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „БИЗНИС НА
ШТИКЛАМА“
Током априла у Привредној комори града Панчева приликом сусрета жена
предузетница(била сам присутна у својству психолога Економске школе) договорила сам
да са групом ученика учествујем на шестој међународној конференцији „Бизнис на
штиклама“ која се одржава у Новом Саду , шести пут.
Проценила сам да би школа имала користи у смислу промоције, јер до сада ни једна
школа није учествовала на овој конференцији.
-Бизнис на штиклама је формиран као подршка женама предузетницама, ми се
деценијама водимо као женска школа, и из наше школе су изашле ученице које данас
имају своје мале бизнисе у тазним областима, као и један број за које знамо , које воде
средња предузећа ,па и она највећа.Дакле, процена је да нам је место тамо,да покажемо
који су нам образовни профили, како видимо будућу праксу ученика, како се
запошљавају.
Првобитна идеја је прерасла у задатак да одговоримо захтевима једне овакве
конференције , и смислу да нам је дато да имамо свој панел под називом „Млади
предузетници“
Свим учесницима конференције је у посебној брошури школа представљена , са
основним подацима и панелом који држимо тог дана.
Ученици смера Туристичко хотелијерски техничар, конобар и Правно-пословни
техничар (они који су желели да буду део тима) су припремили садржај нашег панела,
који је фактички обухватио све теме наредних панела.
Спојили смо проблематику привреде која има своје захтеве, и предмете који се
изучавају на нашим смеровима , захтеве које има привреда, пракса коју обављају, њихове
предлоге.
Извршили смо мало истраживање о женама привредницама, које су наше бивше
ученице, колико су успешне, колико су им знања из школе помогла.
Извршена је мала компаративна анализа сродних смерова у Србији са онима у Црној
Гори и Словенији.
Изазвали смо велико интересовање, те су сви реаговали веома позитивно, након чега
смо добили позив да гостујемо у Хрватској на једном пословном факултету, привреднице
из Словеније су изразиле одушевљење нашим панелом , али и чињеницом да смо
урадили компаративну анализу сродних смерова , управо у Србији и Словенији.
За потребе панела припремали смо се од маја , радили компаративне анализе, затим
пратеће елементе, попут визуелног изгледа панелиста, обавестили смо медије који су
изразили жељу да по завршетку конференције дођу у школу и направе прилог о нама и
нашем панелу(РТС -редакција Ово је Србија) и локални медијски портали.
Значај за школу се састоји у сада већ видљивим бенефитима као што су :
1.Чињеница да смо прва школа која је не само обичан посматрач , већ носилац
панела.
2.Панел је указао на још већи значај повезивања привреде и образовања, скренули
смо пажњу да могу да се уведу нови предмети који су добра пракса у другим земљама,
који би били корисни, шта нам је још потребно у смислу праксе.
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3.Ученици су у пракси видели како и до чега се стиже упорним радом, изузетно нам
је користио у едукативном смислу панел из области туризма и правних норми у
предузетништву.
4.Спојили смо и овог пута научено са праксом
5.Спојила сам неколико својих предмета које предајем са припремом за панел, и
употребу конкретних знања која су ученици стекли до сада.
6.Постоје бенефити који ће тек доћи
Локални портал 013 је два пута известио о нашем учешћу на конференцији, РТС је
урадио прилог за програм Ово је Србија.
Ова активност је наставак бројних подухвата који су били пионирског карактера у
Србији, верујем да ћемо сличне подухвате направити и у наредном периоду.
Извештај поднела Славица Анастасија Ћосовић, психолог.

ИЗВЕШТАЈ СА ОБУКЕ ЗА НАСТАВУ ОРЈЕНТИСАНУ НА ИСХОДИМА

Учесници обуке су чланови Стручног већа економиста: Мирјана Живуљ, Драгана
Параушић, Ивана Јокић, Маја Банковић, Снежана Војновић, Сања Матић, Ивана Перић,
Марија Боговић, Иван Панајотовић, Стојан Коњевић и Бранислав Ровчанин. Из Стручног
већа правних и друштвених наука били су присутни: Снежана Алексић и Владимир Деља.
Сви учесници су добили 3 бода за присуство и дискусију на обуци. Неки од чланова су и
чланови Тима за међупредметне компетенције и предузетништво.
Програм обуке је припремио Завод за унапређивање образовања и васпитања који је радио
и нове програме наставе и учења. У једном и у другом послу спољни сарадници Завода су
били стручњаци из академске заједнице (представници факултета, института), као и многи
школски наставници.
Исходи нових програма дефинисани су, углавном, на нивоу примене, као минимум, при
чему се водило рачуна да се у њима виде и индикатори међупредметних компетенција.
Планирање је сложен и комплексан посао и да је добар план онај који одговара контексту
у којем наставник ради. Своје планове развијамо (планирамо, креирамо) према
Програмима наставе и учења и реалним контекстом у којем радимо: ученичким
колективом и свим његовим карактеристикама; школом и њеним ресурсима; ресурсима и
подршком коју можемо очекивати од локалне заједнице, као и уџбеницима и другим
дидактичким материјалима којима располажемо или које намеравамо самостално да
израдимо.
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Наставници, који су учествовали на обуци, су се укључили у дискусију и изнели своје
ставове, проблеме око реализације наставе. Сви су се сложили да је настава орјентисана
према исходима даје одличне резултате у раду са ученицима. Истакли су своја искуства у
раду са ученицима и међупредметну сарадњу, која је све више присутна у нашој школи.
Сложили су се сви да овакве интерне кратке обуке треба чешће организовати, јер тако
професори стручних предмета добијају добре савете и инструкције како водити пројектну
наставу.
Обука је трајала 3 сата и учесници су добили интерна 3 бода. Извештај поднела Марија
Боговић,председник Стручног већа економиста и Координатор Тима за међупредметне
компетенције и предузетништво

МАТУРСКИ ПЛЕС

Канцеларија за младе града Панчева и Дом омладине Панчево организовали су и ове
године манифестацију за матуранте поводом завршетка средње школе под називом
„Панчевачка матура 2022“. Учествовало је више од 600 матураната из 9 средњих школа са
територије града Панчева.
Матуранти су плесали по корацима које су увежбавали кореографи плесног клуба
„Беоденс” из Панчева и уз музику ди-џеја Вулетина. Као и сваке године од 2007. тачно у
подне, заједно са вршњацима из целе Европе, обележили су завршетак средњошколског
образовања.
Најстарији средњошколци заплесали су на музику Јохана Штрауса „Слепи миш“,
кореографију која је иста за све, не само у Србији, већ и у свим европским градовима, и
тако учествовали у обарању Гинисовог рекорда у симултаном игрању са највећи број
плесача на свету.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА У БУГАРСКОЈ, ФРАНЦУСКОЈ И
ИТАЛИЈИ
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ГАСТРОНОМСКИ ДОГАЂАЈ
02.10.2021. У школи је организован гастрономски догађај „ Наши словеначки
специјалитети. Школа последњих година сада већ традиционално организује у сарадњи са
Друштвом Словенаца из Панчева и Јосипом Вебером за госте из Словеније пријем и
дружење са професорима и ученицима школе.
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ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
У периоду од 09. до 14.04.2022. године реализована је Матурска екскурзија на
релацији Панчево – Вишеград – Требиње – Будва - Херцег Нови – Котор - Панчево.
Реализатор екскурзије је туристичка агенција Рапсоди из Београда.
Цена је обухватала: 4 полупансиона у хотелу Леотар у Требињу и у хотелу Парк у
Будви, превоз аутобусом високе категорије, пратиоца групе, плаћене улазнице и локалне
водиче, лекара- пратиоца и осигурање.
На матурску екскурзију ишло је око 70 ученика завршних одељења и одељењске
старешине: Светлана Стојшић, Анђелка Деља, Сандра Поповски, Бранка Марковић, а вођа
пута била је Драгана Вицков, помоћник директора.
Првог дана полазак је био испред школе у раним јутарњим часовима. Прва успутна
станица била је на Тари. Прешли смо гранични прелаз Котроман - Вардиште и непосредно
по преласку границе посетили манастир Добрун.
Затим смо обишли Вишеград и његове знаменитости мост на Дрини и Андрићград.
Наставили смо пут према националном парку Тјентиште, на коме се налази споменик
посвећен палим борцима у Другом светском рату.
У послеподневним часовима стигли смо у Требиње, сместили у хотел, вечерали и
имали слободно вече.
Другог дана, после доручка, напустили смо хотел. Обишли смо манастир Тврдош и
знаменитости Требиња - Требињску Грачаницу у којој се налази гроб Јована Дучића и
стари град. После слободног времена, наставили смо пут према Црној Гори. У вечерњим
часовима стигли смо у Будву. Сместили смо се у хотел, вечерали и имали слободно вече.
Трећег дана после доручка ишли смо у Херцег Нови. Обишли смо манастир Савина
и разгледали знаменитости града. Имали смо поподневно слободно време у Херцег Новом
и Игалу. На повратку свратили смо у Порто Монтенегро. У вечерњим сатима вратили смо
се у хотел и после вечере имали слободно вече.
Четвртог дана после доручка имали смо цео дан слободан и искористили за обилазак
Будванске ривијере - од плаже Могрен до Рафаиловића. После вечере имали смо слободно
вече.
Петог дана, после доручка, напустили смо хотел и кренули у Котор. Тамо смо
разгледали знаменитости града који је под заштитом Унеска. Обишли смо Стари град и
имали слободно време до поласка за Србију.
Границу смо прешли на прелазу Гостун - Бродарево и преко успутних места за
стајање у раним јутарњим часовима стигли у Панчево, на паркинг испред наше школе.
Екскурзија је у потпуности задовољила потребе ученика за научно едукативним и
рекреативним садржајима. Ученици су били добри, испоштовали све наше захтеве, али и
своје потребе за дружењем и лепим моментима којих ће се сећати целог живота.
Извештај поднела Бранка Марковић, одељенски старешина 4/3.

37

38

39

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Секција је радила ове године на припреми ученика за такмичење.
Ученици , чланови секције за предузетништво су: Јана Мршић, Иван Гавриловић,
Миа Гавриловић, Мина Минић из 3-4 и Јована Михајловић из 3-7. Ученици Горан
Михајловић, Стефан Недељковић, смер финансијски техничар 4-2
и Јована Михајловић, смер посластичар, такође чланови секције, учествовали су у
такмичарском делу пројекта СТАРТ-УП и ученичког предузетништва – осмисли идеју и
стави је у функцију. Такмичење је организовао Београдска банкарска академија - Факултет
за банкарство, осигурање и финансије .
Ментори су професори Марија Боговић и
Бранислав Ровчанин. Помоћ је пружила и професорма Ивана Перић.
Ученици су показале велику одговорност, ентузијазам и на прави начин су
презентовале нашу школу. Полазници ове секције, Милан Петровић из 3-6 и Горан
Михајловић, Стефан Недељковић из 4-2, учествовали су и на такмичењу из
предузетништва под називом „Пословни ризик“, у организацији Достигнућа младих, које
је одржано он-лине 15.12.2021. и 16.12.2021.
Ови ученици, чланови школске секције за предузетништво и пре самог такмичења
присуствовали су разним радионицама, које је организовао Факултет. Радионице и само
такмичење је одржано он-лине.
У првој фази осмишљена је идеја , урађен бизнис план и презентација. На основу
тога комисија је одлучила да су се пласирале у суперфинале. Суперфинале је одржано
18.12.2021. Ученици су презентовали свој рад он-лине. Било је 10 екипа из наше земље и
Републике Српске.
Када су у питању параметри, које је жири оцењивао, узимало се у обзир:




Иновативност/креативност предузетничке идеје
Реалистичност изводљивости бизнис плана
Квалитет излагања такмичара

У финалу нису освојили награду али су показали да су веома креативни, бил су
посвећени раду и одлчно с презентовали свој рад.
Следеће школске године се наставља рад секције.
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Извештај са такмичења из предузетништва (1)
Такмичење из предузетништва под називом „Пословни ризик“, у организацији
Достигнућа младих, одржало се он-лине 16.11.2021. и 17.11.2021. Организатори су се
потрудили да атмосфера буде одлична, ученици су били врло активни, 16.11.2021. су
радили на задатку. У 16 часова су предали своје радове тј.бизнис план и презентацију. 17.
11.2021 од 10 часова су презентовали свој рад пред комисијом, коју су сачињавали
успешни предузетници, службеници финансијских организација. Свака група је имала
ментора, такође предузетника. Професори нису присуствовали самом раду већ су
пратили касније презентације.
Ученици трећих разреда, који су чланови секције за предузетништво су учествовали
на такмичењу: Јана Мршић, Иван Гавриловић, Миа Гавриловић, Мина Минић из 3-4 и
Јована Михајловић из 3-7. Ментори су професори Марија Боговић и Бранислав Ровчанин,
који и воде секцију из предузетништва. Имали су и посебну помоћ од професорке
финансијског пословања Маје Банковић у вези биланса и професорке информатике
Јадранке Станимировић.
Ученици се нису пласирали у финале али су показали велику одговорност,
ентузијазам, на прави начин су презентовали нашу школу. Сви су добили похвалнице и
поклон.
Председник Стручног већа економиста, Бранислав Ровчанин.

Извештај са такмичења из предузетништва (2)
Такмичење из предузетништва под називом „Пословни ризик“, у организацији
Достигнућа младих, одржало се он-лине 15.12.2021. и 16.12.2021. Организатори су се
потрудили да атмосфера буде одлична, ученици су били врло активни, 15.12.2021. су
радили на задатку. Циљ је био проширити знања и развити свест о климатским
променама, унапређењу животне средине и осмишљавању нових решења.
У 16 часова су предали своје радове презентацијe. 16. 11.2021 од 10 часова су
презентовали свој рад пред комисијом, коју су сачињавали успешни предузетници,
службеници финансијских организација. Свака група је имала ментора, такође
предузетника. Професори нису присуствовали самом раду већ су пратили касније
презентације.
Ученици завршних разреда, који су чланови секције за предузетништво су
учествовали на такмичењу: Милан Петровић из 3-6 и Горан Михајловић, Стефан
Недељковић из 4-2. Ментори су професори Марија Боговић и Бранислав Ровчанин, који и
воде секцију из предузетништва.
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Ученици се нису пласирали у суперфинале али су показали велику одговорност,
ентузијазам, на прави начин су презентовали нашу школу. Шесто место од 41 школе је
ипак успех иако нису освојили прва три места.Сви су добили похвалнице и поклоне.
Ментори, Марија Боговић, Бранислав Ровчанин.

Извештај са републичког такмичења по Пројекту „ Најбољи млади
посластичар“ Србије

Компанија „ Дијамант“ је пре четири године започела пројекат „ Млади посластичар“.
Овај пројекат талентованим младим људима широм Србије пружа прилику да покажу
своје умеће у свету посластичарства.
12.05. 2022. године у Метро Хорека центру у Београду одржано је Финално такмичењу
пројекта . Учествовало је 5 угоститељских школа Србије из Београда, Ниша, Зрењанина
Лесковца и Панчева. Из наше школе учествовала су два ученика 3-7 одељења смера
посластичар: Иштван Чала и Валентина Бошњакович као и Ђурђина Хаџић ученица 2-7
смера
посластичар.
Ученици су се такмичили у две дисципине, прва је задата тема - банана хлеб у карамел
сосу са пиреом од јабука и декорацијим од банана криспија. Друга тема је колач по
избору.
Ђурђина Хаџић освојила је друго место у обе дисциплине борећи се са 5 школа из Србије,
односно 15 ученика смера посластичар. Ученица је као награду добила велики
професионални миксер. Прво место освојила је угоститељска школа Београд, а као
награду ученица је добила 200.000 дин. као подстицај за даље школовање или улагање у
посао.
Остали такмичари добили су утешне награде односно прибор за декорацију посластице.
Ментор, Светлана Стојшић
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
У току месеца јуна 2021. запослени су добили од тима за стручно усавршавање образац за
извештај о стручном усавршавању у школској 2021/2022. на основу којих је сачињен овај
извештај.
АКТИВ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТ
Чланови Актива: Драгана Вицков, Мара Лазић, Љубица Стошић, Милица Ковачевић,
Марија Караџић
ДраганаВицков, проф. српскогјезика и књижевности:
1. Ка савременој настави српскогјезика и књижевности 2, осамсати, К1, П3, 20.11.2021.
2. Округли сто наставника Агенцијског и хотелијерског пословања, 18.3.2022.
3. Етика и интегритет, 29.4.2022.
4. Обук авезана за пројекат Државна матура, мај 2022.
ЉубицаСтошић, проф. српскогјезика и књижевности:
1.

Поступак самовредновања Селфи

2.

Презентација уџбениказа

4.
Разред, Клет
3.
Вебинар за професоре српског језика и књижевности: Државнаматура, испити,
задаци и тестови
Обуке које чланови Актива планирају дапохађају у следећој школскојгодини везане су за
професионални и лични развој. Чланови Актива похађаће све обуке које буде
организовала школа, Друштво за српскијезик и књижевност као и Министарство просвете.
Председник Актива, Милица Ковачевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА,ШКОЛСКА 2021/2022 год.
Састав актива:
1.Лачок Елена (проф. енглескогјезика)
2.Бокић Тереза (проф. енглескогјезика,председникактива)
3.Стошић Аница (проф. енглескогјезика)
4.Божић Јелена(проф. енглескогјезика)
5.Михаиловић Александра (проф. францускогјезика)
6.Милутиновић Снежана (проф. немачкогјезика)
7.Сања Стојановић-Керекеш (проф. рускогјезика)
8.Деља Анђелка(проф. латинскогјезика)
-У септембру су професори саставили месечне планове и договорилисе о уџбеницима и
стручним текстовима. На крају месеца је констатован тачан коначан број ученика по
страним језицима у првој години. Професори су се изјаснили о потребним наставним
средствима заследећу школску годину.
-У октобру је било речи о допунској настави и критеријумима за оцењивање.
-У новембру и децембрусеразговарало о сарадњи са другим активима и корелацији међу
сродним садржајима програма наставе страних језика и наставе ужестручних предмета.
-У децембру је разговарано о уписној политици за следећу школску годину.
-У фебруару је било осврта на реализацију плана и програма у првомполугодишту.
-У фебруару је разговарано и о сарадњи и и консултацијама са ванредниму ченицима.
Такође је констатовано данашашколска библиотека има добар избор додатне литературена
енглеском језику. Професорке Лачок, Бокић су похађале семинарна даљину „Домаћи
задатак у функцији повећања достигнућа ученика“.
- У марту је разговарано о иновацијама у настави.
-У априлу се анализирала пролазност и критеријум на ванредним испитима.
-У мају се разматрао квалитет уџбеника и установљено је да је квалитет уџбеника који су
тренутно у понуди добар(издавачи Pearson,Oxford,Завод).
-У јуну је разговарано о подели часова за следећу школску год.
-У школској години је одржанопетсастанакаактива.
Председникактива,БокићТереза
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ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ ПРОФЕСОРА:
1.ЕЛЕНА ЛАЧОК
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
___EленаЛачок__________________(име и презиме)предметни наставник
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У школској 2021/22 години израдила сам годишње планове рада за предмет
_енглескијезикза следеће разреде: I 5, I 6, II 1, II 2, II 3 III 1, III 5, IV 1 , и
пословниенглески у следећимразредима II 1, II2, III1_, као и индивидуалне оперативне
планове рада занаведене разреде , пландопунске и додатненаставе у IV 1 и
индивидуалнипланзаученикаКaпанМладена II 2 ИОП 2 и РадовановићМилана и
ЖивановићСару I 6 обаученика ИОП 2.

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовну наставу сам реализовао-ла из следећих предмета, у следећим разредима и
одељењима:
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

Планирано
часова (по
одељењу)

Реализован
о часова
(по
одељењу)

Укупно
реализован
о часова
(по
предмету)

70

70

0
0

Енглескијезик

I

5

Eнглескијезик

I

6

68

68

68

Енглески јези
Пословни енглески

II

1

70

70

70

1
Eнглескиjeзик

II

Пословниенглески

2
2

70

37
72
36

36
71

Укупно
нереализов
аних
часова (по
предмету)

0

36
71

37

37

1
1

Енглески језик

II

3

70

70

70

Енглески језик

III

1

68

67

67

1

Енглески језик

IV

1

96

96

96

0

Пословни енглески

III

1

36

36

36

0

УКУПНО:

624

621

621

0

3
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ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Енглески језик

Пословни енглески

1

6

II

2

1

III

1

1

IV

1

II1

1

4

II 1

2

1

10

БР.
ЧАСОВА

II

ОДЕЉЕЊЕ

5

РАЗРЕД

6

БР.
ЧАСОВА

4

БР.
ЧАСОВА

5

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

ОДЕЉЕЊЕ

I

РАЗРЕД

Енглески језик

ДОДАТНА
НАСТАВА

ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА
НАСТАВА

РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ
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ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕД
1. Обавезне ваннаставне
активности

I , II, III, IV

БР. ЧАСОВА

ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

сва

АКТИВНОСТ
(унетиизвештај о
реализованојактивности)
дежурства у школи и на
ванредним испитима

Час одељењског старешине
2. Слободне ваннаставне
активности
Стваралачке и слободне
активности (секције....

Културна и јавна делатност
школе (прославе, 23
свечаности,
манифестације...)
3. Рад у стручним
органима(стручна
већа,педагошки
колегијум,активима
(САРШП, САШРП),
тимовима (Тим за
унапређивање рада школе,
Тим за оглед, Тим за
самовредновање, Тим за
стручно усавршавање, Тим

I,II,III,IV

8

консултације ванредних
ученика и испитивање
ванредних ученика
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за превенцију насиља, Тим
за инклузију)

одељенска већа
12
наставничка већа

I,II,III,IV
I,II,III,IV

4. Друга задужења
(уређивање сајта школе,
ШОК, промоција школе,
штампање сведочанстава и
диплома, преглед дневника,
преглед сведочанстава и
диплома, организација
екскурзије, организација
матурке вечери, обука
запослених, организација
Спортског дана, секретар
матурског испита...)

7
3

стручнавећа

7

Вођење педагошког
дневника и ученика ,
писање извештаја о успеху
дежурства
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Eнглескијезик

I5

2,94

III1

4,28

Енглескијезик

I6

3,00

IV 1

4,43

Енглескијезик

II 1

3,93

II 3

4,40

Енглескијезик

II 2

3,94

Пословниенглески

II 1

4.03

II 2

4,19

III 1

СРЕДЊА
ОЦЕНА

ОДЕЉЕЊЕ

СРЕДЊА
ОЦЕНА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

СРЕДЊА
ОЦЕНА

ОДЕЉЕЊЕ

СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

4,45
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ТАКМИЧЕЊА
Ред.бр
.

НИВО ТАКМИЧЕЊА

Предмет/ Назив
такмичења

Бр.
ученика

1.

Школско такмичење

2.

Општинско
такмичење

3.

Окружно такмичење

4.

Републичко
такмичење

РЕЗУЛТАТИ
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Рад са ученицима

Рад са ученицима

као одељ. старешина

као наставник

Бр. часова
одељ. стареш.

Групни
разговори са
васпитном
тематиком (бр.)

Индивидуални
разговори са
ученицима
(бр.)

10

8

Бр.
индивидуалних
разговора

РАД У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
Назив програма

Активност

Опис

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВЕЋИМА, РОДИТЕЉИМА, МЕДИЈИМА, ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
РАД СА РОДИТЕЉИМА
Бр.родитељских састанака

Општи

Бр.индивидуалних разговора
са родитељима

Одељењски
2
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА (*руководилац)
Назив стручног органа/тима

Број седница/састанака на којима сам
присуствовао-ла

Стручни актив (САРШП, САШРП)

3

Стручно веће
Одељењско веће

12

Педагошки колегијум
Наставничко веће

7

Тим за прославе .......

3

Тим за .......
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И МЕДИЈИМА
Институција, установа, организација
локалне средине, медији
1.
2.
3.
4.
5.

Датум и врста активности
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
Назив

АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУП
Бр. сати

Назив

Бр. бодова

. Са стручњацима на вези
2- безбедност током
пандемије

1

Вебнар о државној матури
1

. Selfie 2021-2022 session 2
1

Домаћи задатак у функцији
повећања ученичких
постигнућакат.бр. 434

Digital Literacy Summer
|School
Укупно: __58__ сати/бодова
Укупно: ___59_ сати/бодова

32

24

Укупно: _1____бодова
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ
Ред.
бр.

Назив

Датум

Бр.сати
припреме

Бр. сати
Бр. сати
реализације
присуство,
анализи и
дискусији

Етика и интегритет

8

Програм обуке за запослене у
образовању/дигитална
учионица/ дигитално
компетентан наставникувођење електронских
уџбеника и дигиралних
образовних материјала

19

Укупно сати: _27___

∑
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2.БОКИЋ ТЕРЕЗА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ШКОЛСКА ГОД.2021/2022

У школској 2021/2022сам у потпуностиостварилаплан и програм у свимодељењима и
успешносамреализоваланаставунадаљинупреко Google учионице.
Похађала сам семинар путем интернета „Домаћизадатак у функцији повећања ученичких
достигнућа“, број у каталогу 434,број бодова 32., компетенција К2.
Такође сампохађала семинар Етика и интегритет.
3.ДЕЉА АНЂЕЛКА
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Стручно усавршавање

ван установе

Облик стручног
усавршавања(семинари, стручне
трибине, конференције. конгреси,

у установи

Стручно усавршавање

Назив установе
ETШ "Паја Маргановић", Панчево
Облик стручног
Ниво(стручн Датум
Начин
Документ у
усавршавања(огледни, и актив, веће реализације,
учествовања установи који
угледни
и друго)
(присуство,
доказује
час,радионица)
излагање,
број бодова
ауторство,Коор
диниса-ње,
вођење,
остало...)
Услед епидемије
/
/
/
/
болести COVID-19,
овакве актвности нису
одржаване
Време и место
реализације,

Документ који доказује
реализацију, сертификат,

Компетенција,

потврда/уверење,

бр.бодова

број и датум документа

летње и зимске школе)
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"SELFIE 2021-2022, session 2"

07.04.2022.,

Сертификат

1 бод
Дигиталне приче и бајке,
Каталог ЗУОВ

почетак,08.07.,
Сертификат
трајање 5 недеља,
40 бодова

4.Извештај каталошки
о раду у школској
2021/22
број 428,
К2, П1Години
Наставник: Снежана Милутиновић
Предмет: Немачки језик, други страни језик
У школској 2021/22. години због пандемије Covid-19вирусом, школе су биле
принуђенедараде и надаљину, електронскимпутем, билодасерадило о
моделукомбинованенаставе (онлајн и у школи) илипомоделучистеонлајннаставе. С
обзиромнаизузетнотешкуепидемиолошкуситуацију и
наопсежнемерезаштитездрављаученика и наставника, наставајеуспешнореализована у
свимразредима и одељењима.
Уследизмена у школскомкалендару, својенаставнепланове, удџбенике и
наставниматеријалприлагодиласампотребаманаставенадаљинуузинтензивнокоришћење
ИКТ технологије.
Запотреберадасаванреднимученицима (дошколовавањеза 5 степенстручнеспреме угоститељске и туристичкеструке)
сачиниласамнаставнипланкојијеверификованодстранеМинистарствапросвете и у сарадњи
са школскимбиблиотек аромна бавила стручну литературу и наставни материјалза
туристичке и угоститељске профиле.
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Облик стручног
усаврсавања
(огледни, угледни
час,радионица)

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Датум
Начин
реализације, број учествовања
бодова
(присуство,
излагање,
ауторство,

Облик стручног
усавршавања (семинари,
стручне трибине,
конференције. конгреси,
летње и зимске школе)

Време и место
реализације,

Семинар (обука програма
стручног усавршавања)

Документу
установи
који доказује
реализацију

Компетенција,

Документ који доказује
координисање,
вођење,
реализацију, сертификат,
остало...)
потврда/уверење,

бр.бодова

број и датум документа

03.10. 2020.,
Смедерево,

Уверење број 318/15,
03.10.2020. год.

К1

ван установе

Стручно усавршавање

Стручно
усавршавање у
установи

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Семинар (обука програма
стручног
усавршавања)
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ

Семинар (обука програма
„ИНТЕРНЕТ
УЧИОНИЦА“
стручног усавршавања)
СОЦИЈАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ КАО
ПРЕТПОСТАВКА
УСПЕШНЕ
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
УЧЕНИКА“
Семинар (обука програма
стручног усавршавања)
ЗОУВ-а
„ДИГИТАЛНА
УЧИОНИЦА“

08.02.2021. –
07.3.2021,
8 бодова
Програм
реализован
електронским
путем,

Уверење број 31804,

13.маја.
2021.
(К4)
(К3)

13.маја 2021.

27.марта 2021. год.

Уверење број 81/2021

832бода
бода

28.5.2021.11.6.2021.
Програм
реализован
електронским
путем,
(К1. K2)
24 бода

Уверење ћебити
достављенопочетком
школске 2021/22 године
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5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СтошићАницa (предметнинаставник)
Stručnousavršavanje u školskoj 2021/22 godini
Seminar 331: Upotrebamobilnihaplikacija za poboljšanjekvalitetanastaveiučenja:
Pametnitelefonkaonastavnosredstvo 21. veka
- Učešće u Erasmus+ projektuSmartourism:
- Učešćena 2 LTTA (Learning/Teaching/Training event) događaja u BugarskojiItaliji
- Prisustvonaonlajn obukama:
1) Digital tools and film shooting techniques
2)How to promote on social media
6.АлександраМихаиловић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ШКОЛСКА ГОДИНА 2021/2022.
У школској 2021/2022.годинисам у потпуностиостварилаплан и програм у
свимодељењима(1-4, 2-4, 4-4 францускијезик и 1-1, 1-5 грађансковаспитање) и
успешносамреализоваланаставунадаљинупрекоGoogleучионицекадајебилопотребезатим.
ПохађаласамЗУОВ семинар,Дигитална учионица,24 бода и
семинарзаграђансковаспитање, 8 бодова.
Такођесампохађалаобукунадаљину „Етика и интегритет“.
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7. Јелена Божић
У школској 2021/22. години, у мартумесецу, преузела сам годишње планове рада за
предмете Енглески језик, Пословни енглески језик за следеће разреде: I7, II7, III5, III6 и
III7 као и индивидуалне оперативне планове рада за наведене разреде.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовну наставу сам реализовала из следећих предмета, у следећим разредима и
одељењима:

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД ОДЕЉЕЊЕ Планирано Реализова
часова (по но часова
одељењу) (по
одељењу)

Енглески језик

Први

I7

68

68

Енглески језик

Други

II7

62

62

Пословниенглески Трећи
језик

III5

33

32

Пословни
енглески језик

Трећи

III6

58

58

Енглески језик

Трећи

III7

30

30

Укупно
реализова
но часова
(по
предмету)

Укупно
нереализо
ваних
часова
(по
предмету)
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ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРЕДМЕТ

ДОПУНСКА НАСТАВА

ДОДАТНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

ОДЕЉЕЊЕ

БР.
ЧАСОВА

ОДЕЉЕЊЕ

БР.
ЧАСОВА

ОДЕЉЕЊЕ

БР.
ЧАСОВА

Енглески
језик

ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
РАЗРЕД

1. Обавезне ваннаставне
активности
Час одељењског старешине
2. Слободне ваннаставне
активности
Стваралачке и слободне
активности (секције....
Друштвене активности
(Ученички парламент,
Ученичка задруга, Црвени
крст... )

ОДЕЉЕЊЕ БР.
ЧАСОВА

АКТИВНОСТ
(унетиизвештај о
реализованојактивности)
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Културна и јавна делатност
школе (прославе,
свечаности,
манифестације...)
3. Рад у стручним органима
(стручна већа,педагошки
колегијум, активима
(САРШП, САШРП),
тимовима (Тим за
унапређивање рада школе,
Тим за оглед, Тим за
самовредновање, Тим за
стручно усавршавање, Тим
за превенцију насиља, Тим
за инклузију )
4. Друга задужења
(уређивање сајта школе,
ШОК, промоција школе,
штампање сведочанстава и
диплома, преглед дневника,
преглед сведочанстава и
диплома, организација
екскурзије, организација
матурке вечери, обука
запослених, организација
Спортског дана, секретар
матурског испита...)
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ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА
ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ СРЕДЊА ОДЕЉЕЊЕ СРЕДЊА
ОЦЕНА
ОЦЕНА

Енглески језик

I7

3,59

Енглески језик

II7

3,33

Пословниенглескијезик III5

3,21

Пословниенглескијезик III6

4,40

Енглески језик

4,29

III7

3.69

63

ТАКМИЧЕЊА
Ред.бр.

НИВО
ТАКМИЧЕЊА

Предмет/ Назив
такмичења

Бр.
ученика

1.

Школско такмичење

2.

Општинско
такмичење

3.

Окружно такмичење

4.

Републичко
такмичење

РЕЗУЛТАТИ
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Рад са ученицима

Рад са ученицима

као одељ. старешина

као наставник

Бр. часова
одељ. стареш.

Групни
разговори са
васпитном
тематиком (бр.)

Бр.
индивидуалних
разговора

Индивидуални
разговори са
ученицима
(бр.)

РАД У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
Назив програма

Активност

Опис

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВЕЋИМА, РОДИТЕЉИМА, МЕДИЈИМА, ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
РАД СА РОДИТЕЉИМА
Бр.родитељских састанака

Општи

Одељењски

Бр.индивидуалних разговора
са родитељима
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА (*руководилац)
Назив стручног органа/тима

Број седница/састанака на којима сам
присуствовао-ла

Стручни актив (САРШП, САШРП)
Стручно веће
Одељењско веће

2

Педагошки колегијум
Наставничко веће

2

Тим за ........
Тим за .......
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И МЕДИЈИМА
Институција, установа, организација
локалне средине, медији
1.
2.
3.
4.
5.

Датум и врста активности

66
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР

АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУП

Назив

Бр. сати

Етика и интегритет

8

Укупно: __8__ сати/бодова

Назив

Укупно: _____бодова

Укупно: __8__ сати/бодова
8.СањаСтојановић-Керекеш,професоркаје у марту 2021 преузела 3-4,руски
језиккаодругистранијезик,употпуностијеостварилапланиранипрограм.
Председник актива,БокићТереза

Бр. бодова
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

у установи

Стручно усавршавање

Назив установе
Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Облик стручног усавршавања
(семинари, стручне трибине,
конференције. конгреси, летње и
зимске школе)

Начин Панчево Документ
ETШ "Паја Маргановић",
учествовања
Датум
у установи
реализације,
(присуство,
који
број бодова

излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,

доказује
реализацију

остало...)

Време и место Документ који доказује
реализације,
реализацију, сертификат,
Компетенциј,
бр.бодова

ван установе

Стручно усавршавање

потврда/уверење,

Програм обуке наставника за
реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења
Обука за наставу Грађанског
васпитања
Вебинар
Ученичка пажња и онлајн настава

број и датум документа
04.05.2020.
Панчево
13.3.2021.
Чачак
Онлајн
8 бодова
16.4.2021
24 бода
Панчево
Онлајн
1 бод

Министар просвете,науке и
технолошког развоја
бр.решења
Завод за унапређивање
153-02-00027/2017-07
образовања и васпитања –
Београд
Група Klett Србија
1043/2018 од 30.5.2018
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Година/период за који се извештај предаје
Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Датум
реализације,
број бодова

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,
остало...)

Документ у
установи
који
доказује
реализацију

31.08.2020.

учешће

Потврда

6 бодова

Трибина „Сарадња
образовно-васпитних и
васпитно- образовних
установа и центара за
социјални рад у
оквиру спољашње
мреже заштите од
насиља, злостављања и
занемаривања“

07.05.2021.

„Социјална
компетентност као
претпоставка успешне
социјализације
ученика“

13.05.2021.

у установи

Стручно усавршавање

Стручна предавања на веће
пппппише
тему коришћења
електронског дневника

Школска 2021/22. година

Дел.број
1165

присуство

Уверење
дел.бр.
543/2021

присуство

Уверење
дел.бр.
81/2021

1 бод

К3,П4
8 бодова
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Облик стручног усавршавања
(семинари, стручне трибине,
конференције. конгреси, летње и
зимске школе)

Време и место Документ који доказује
реализације,
реализацију, сертификат,
Компетенција
,
бр.бодова

вебинар„Бесплатни алати за
припрему дигиталног часа“

број и датум документа

22.04. 2020

Уверење

онлајн

дел.број 1555/2020/1543

К1, К2
05.05.2020.
онлајн
24 бодова

Сертификат није још увек
послат

Вебинар„Примена алата
GoogleForms, Kahoot, Quizizz.. у
реализацији часова и тестирању
ученика“

12.05.2020.
онлајн
1 бод

„Обуказасамовредновање“,

13.11.2020.
онлајн

Потврда

1 бод
Сертификат није још увек
послат

„Онлајнобуказакоришћењедигиталн 27. 01.2021.
ихуџбеникаизхемијеза1.разредгима
8 бодова
назије и платформееУчи“
онлајн

Потврда

конференција
„Дигиталнообразовање2021.“

Сертификат још увек није
послат

ван установе

Стручно усавршавање

„Програм обуке наставника за
реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења“

потврда/уверење,

08.-10104.2021.
бод
Онлајн
6 бодова
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Начин Панчево Документ
ETШ "Паја Маргановић",
учествовања
у установи

Назив установе
Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Датум
реализације,
број бодова

(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,
остало...)

који
доказује
реализацију

у установи

Стручно усавршавање

Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)

Облик стручног
усавршавања(семинари, стручне
трибине, конференције. конгреси,
летње и зимске школе)

Време и место реализацију, сертификат,
реализације,
потврда/уверење,

Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане
ка исходима учења

24 бода

Оцењивање у функцији развоја и
учења

38 бодова

ван установе

Стручно усавршавање

Документ који доказује

Компетенциј,
бр.бодова

број и датум документа
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

у установи

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Начин Панчево Документ
ETШ "Паја Маргановић",
учествовања
у установи
(присуство,
Датум
који
излагање,
реализације,
доказује
ауторство,
број бодова
координисање, реализацију
вођење, стало...)

Облик стручног
усавршавања(семинари, стручне
трибине, конференције. конгреси,
летње и зимске школе)

Време и место
реализације,
компетенција
бр.бодова

Документ који доказује
реализацију, сертификат,
потврда/уверење, број и датум
документа

Обука за запослене- породично
насиље, стручно усавршавање

Онлајн,обука,
Службени
гласник Р
Србије број
81/17 и 48/18,
16 бодова

Потврда о похађању обуке

ван установе

Стручно усавршавање

Стручно усавршавање

Назив установе
Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Начин Панчево Документ
ETШ "Паја Маргановић",
учествовања
у установи

Назив установе

број бодова

(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,
остало...)

Облик стручног
усавршавања(семинари, стручне
трибине, конференције. конгреси,
летње и зимске школе)

Време и место
реализације,
Компетенција
бр.бодова

Документ који доказује
реализацију, сертификат,
потврда/уверење, број и датум
документа

Комуникацијом до успешне
сарадње у школи, семинар

21.11.2020.
Гимназија
„Урош
Предић“ у
Панчеву, К-4,
П-4, 8 бодова

Уверење, број 2 од 21.11.2020.

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Датум
реализације,

који
доказује
реализацију

у установи
ван установе

Стручно усавршавање

Стручно усавршавање

Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Ниво
(стручни
актив,
веће и
друго)

Начин Панчево Документ
ETШ "Паја Маргановић",
учествовања
Датум
у установи
(присуство,
реализације,
који
излагање,
доказује
број бодова
ауторство,
реализацију
координисање,
вођење, стало...)

у установи

Стручно усавршавање

Назив установе
Облик стручног
усаврсавања(огледни,
угледни
час,радионица)

Облик стручног усавршавања
(семинари, стручне трибине,
конференције. конгреси, летње и
зимске школе)

Време и место
реализације,
Компетенција
бр.бодова

Документ који доказује
реализацију, сертификат,
потврда/уверење, број и датум
документа

Семинар-обука за наставу
Грађанског васпитања

13.03.2021,
Чачак, К1/П3,

Уверење, 153/16, 13.03.2021.

ван установе

Стручно усавршавање

8
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.
ЕКОНОМИЈА
Иван Панајотовић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода, Координатор Тима за информатичко-техничку
подршку - 5 бодова
Трибина на тему: Сарадња образовано-васпитних и васпитно-образовнихустанова и
центара за социјални рад у оквиру спољашње мреже заштите од насиља, злостављања и
занемаривања у организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда. – 1 бод
81 „Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализацијеученика“ К3 - 8
бодова ЗУОВ Решењем бр.1043-107/2018 Центарза Стручно усавршавање Кикинда
УверењеЗУОВ Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка
исходима учења – 24 бода
Клетт – Ученичка пажња и он-линенастава – 1 бод
Програм обуке за запослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођењеелектронскихуџбеника и
дигиталнихобразовнихматеријала одвијаћесепутеминтернета
Снежана Војновић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Тим за самовредновање – 2 бода
Акредитован семинар – Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа –
Назив вебинара: Дигитални алати и занати - предметна настава – у трајању од 1 сат, на дан
30.01.2021.
Вебинар:Електронско тестирање ученика
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У
Београду
Конференција на Економском факултету, април 2021. – 1 бод
"Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у понашању" Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС "
бр. 81/17, 48/18
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Обуказазапослене - породичнонасиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја
Обукадиректора и наставниказапружањеподршкешколамаупроцесусамовредновања –
Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја, решењеброј: 610-00-01676/2019-07
од 09.12.2019. – 8бодова, К2

Ивана Перић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан Тима за информатичко-техничку подршку - 2 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У Београду
Програмобукезазапослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођењеелектронскихуџбеника и
дигиталнихобразовнихматеријала
Мапе ума у функцији наставног процеса – 16 бодова 18535/05.01.2021.
Домаћизадатак у функцијиповећањаученичкихпостигнућа 32 бодова, 32115/од 30.04.2021.
"Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у понашању" Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС "
бр. 81/17, 48/18
Обуказазапослене - породичнонасиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја
Ивана Јокић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан Стручног актива за разво школског програма - 2 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У Београду,
Програм обуке за запослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођењеелектронскихуџбеника и
дигиталнихобразовнихматеријала
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Стојан Коњевић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Координатор Тима за каријерно вођење и саветовање - 5 бодова
81 „Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализацијеученика“ К3 - 8
бодова ЗУОВ Решењем бр.1043-107/2018 Центарза Стручно усавршавање Кикинда

Мирјана Живуљ
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања – 2 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године у Београду
Трибина на тему: Сарадња образовано-васпитних и васпитно-образовних установа и
центара за социјални рад у оквиру спољашње мреж езаштите однасиља, злостављања и
занемаривања у организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда. – 1 бод
81 „Социјалнакомпетентносткаопретпоставкауспешнесоцијализацијеученика“ К3 - 8
бодова ЗУОВ Решењем бр.1043-107/2018 ЦентарзаСтручноусавршавањеКикинда
Програмобукезазапослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођењеелектронскихуџбеника и
дигиталнихобразовнихматеријала
"Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у понашању" Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС "
бр. 81/17, 48/18
Обуказазапослене - породичнонасиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја
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Драгана Параушић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан Тима за каријерно вођење и саветовање - 2 бода
Акредитован семинар: Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави – 36 бода Вебинари:
Назив вебинара: Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата - у
трајању од 1 сат, на дан 17.12.2020.
Назив вебинара: Дигитални алати и занати - предметна настава – у трајању од 1 сат, на дан
30.01.2021.
Назив вебинара: Ученичка пажња и онлајн настава - у трајању од 1 сат, на дан 16.04.2021.
Конференције:
Назив конференције: Дигитално образовање 2021. у организацији ЗУОВ-а - време
реализације: 08.04., 09.04. и 10.04. 2021.
Назив конференције: Пета конференција за наставнике економске групе предмета средњих
стручних школа, у организацији ЕКОФ-а, на дан 10.04.2021.
Остало:
Рецензент и консултантприизрадиуџбеника:
Рачуноводствозатрећиразредекономскешколе, аутораЈ.Руњић и К. Гавриловић(
ЗУНСБеоград ) - септембар 2020.
Рецензент и консултантприизрадиуџбеника:
Рачуноводствозачетвртиразредекономскешколе, аутора К. Гавриловић и Ј.Руњић(
ЗУНСБеоград ) - септембар 2020.
Учешћенасеминарумладих у организацији ЕКОФ-а подназивом Build yourself - надан
20.12.2020.
УчешћенавиртуелномсајмуобразовањаподназивомEdufair virtual, надан 11.03.2021.
"Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у понашању" Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС "
бр. 81/17, 48/18
Обуказазапослене - породичнонасиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја
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Програмобукезазапослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођењеелектронскихуџбеника и
дигиталнихобразовнихматеријала
Називвебинара: Применановогправилника о ПДВ-у – од 01.07.2021. надан 19.05.2021.
Назив вебинара: Рачуноводство и МСФИ – новине и актуелностиза 2021, надан
19.05.2021.
8. Марија Боговић
Председник Стручног већа економиста – 5 бодова
Координатор за међупредметне компетенције и предузетништво - 5 бодова
Члан Педагошког колегијума - 2 бода
Члан Тима за развојно планирање - 2 бода
Администратор за електронски дневник - 5 бодова
Задужена у тиму за уређење сајта школе
Обука за наставнике за електронски дневник - 6 бодова
Акредитован семинар – Основе добре комуникације – 28 бодова
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У Београду
Конференција на Економском факултету, април 2021. – 1 бод
Ментор за такмичење ученика из предузетништва, освојено друго место на Факултету за
банкарство и осигурање
Трибина на тему: Сарадња образовано-васпитних и васпитно-образовних установа и
центаразасоцијалнирад у оквируспољашњемрежезаштитеоднасиља, злостављања и
занемаривања у организацији Центра за стручно усавршавање Кикинда. – 1 бод
81 „Социјалнакомпетентносткаопретпоставкауспешнесоцијализацијеученика“ К3 - 8
бодова ЗУОВ Решењем бр.1043-107/2018 ЦентарзаСтручноусавршавањеКикинда
"Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" – Министарство
просвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18
Обука за запослене – породично насиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарство просвете, науке и технолошког развоја
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Вебинар за ЈИСП 01.06.2021.
Програм обуке зазапослене у образовању
/Дигитална учионица/дигиталнокомпетентаннаставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовнихматеријала
9. Бранислав Ровчанин
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан у тиму за међупредметне компетенције и предузетништво - 2 бод
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У Београду
Ментор за такмичење ученика из предузетништва, освојено друго место на Факултету за
банкарство и осигурање
10. Радмила Алексовскa
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
"Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у понашању" Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја - 16 бодова"Службенигласник РС "
бр. 81/17, 48/18
11. Сања Матић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Акредитован семинар: Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави – 36 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. у Београду
12. Јасмина Јованов
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године у Београду
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13. Маја Банковић
Члан у тиму за међупредметне компетенције и предузетништво - 2 бода
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Акредитован семинар: Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави – 36 бода
Ученичка пажња и онлајн настава, који је одржан 16. априла 2021. године. У Београду
Обука за запослене – породично насиље"Службенигласник РС " бр. 81/17, 48/18- 16
бодова ,Министарствопросвете, науке и технолошкогразвоја
Вебинарза ЈИСП 01.06.2021."Стратегија у радусаученицимакојипоказујупроблеме у
понашању" – Министарство просвете, науке и технолошког развоја - 16 бодова"Службени
гласник РС " бр. 81/17, 48/18
14. Јадранка Станимировић
Члан Стручног већа економиста – 2 бода
Члан Тима за информатичко-техничку подршку - 2 бода
81 „Социјална компетентност као претпоставкауспешнесоцијализације ученика“ К3 - 8
бодова ЗУОВ Решењем бр.1043-107/2018 Центар за Стручно усавршавање Кикинда
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

У протеклој школској години 2021/2022 одржано је девет Наставничких већа, на
којима је присуствовала већина професора.
На седници Одељенског већа одржаној 30.10.2021. разматрано је:
1. Усвајање Записника са претходне седнице Одељењског већа (1.9)
2. Број ученика у одељењу, број девојчица, број уписаних и исписаних ученика
3. Анализа успеха ученика у одељењу након завршеног првог класификационог периода
(анализа резултата које постижу ученици на крају тромесечја)
4. Реализација индивидуализоване наставе (ИОП)
5. Број одржаних часова допунске наставе
6. Број одржаних часова додатне настав
7. Изостанци ученика за период од 01.9.2021. до 22.10.2020.
8. Васпитно-дисциплинске мерe
9. Усвајање распореда писмених провера за други кварта
10. Број неодржаних часова
11.Ваннаставне активности
12. Поштовање мера у вези са пандемијом изазваном вирусом Ковид-19

На седници Наставничког већа одржаној 30.10.2021. разматрано je:
1. Усвајање Записника за Прве седнице Наставничког већа.
2. Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мера након одржаних
Одељенских већа (стручни сарадници)
3. Реализација ИОП-а (стручни сарадници)
4. Реализација редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
5. Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом заштите ученика од
насиља и занемаривања ( Тим за превенцију насиља)
6. Анализа опремљености школе (Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе)
7. Верификација матурских и завршних испита за ванредне ученике
8. Поштовање мера у вези са пандемијом изазваном вирусом Ковид-19
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Тромесечје - на Наставничком већу одржаном 28.03.2022. разматрано је:
1. Усвајање Записника са претходне Седнице НВ
2. Анализа успеха, изостанака и васпитно-дисциплинских мера након одржаних
Одељенских већа (стручни сарадници)
3. Реализација ИОП-а (стручни сарадници)
4. Реализација редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставних активности
5. Разматрање спроведених мера дефинисаних Програмом заштите ученика од
насиља и занемаривања (Тим за превенцију насиља)
6. Анализа опремљености школе (Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе8. Pisa тестирање
7. Државна матура
9. Ванредни ученици (верификација матурских и завршних испита за ванредне ученике,
признавање ванредних испита за 2021/2022)
10. Полугодишњи извештај о раду директора школе
11. Извештај/план о посети часовима
12. Организовање школских и осталих такмичења ученика
13. Текућа питања, молбе,захтеви
Тромесечје – На трећем одељенском већу одржаном 28.03.2022. разматрано је:
1. Усвајање Записника са претходне Седнице ОВ
2. Број ученика у одељењу (број девојчица, уписаних, исписаних)
3. Усклађивање рада свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних
сарадника у условима комбиноване наставе и наставе на даљину, до 21.2.2022. (начин
комуникације, сарадња, планирање наставе);
4. Увид у резултате рада ученика (анализа рада ученика у условима комбиноване наставе –
до 21.2.2022. и анализа резултата које постижу ученици на крају тромесечја – непосредно
остваривање васпитно-образовног рада, уколико има недовољних оцена, дефинисати их
као опомене, реализација блок и практичне наставе)
5. Реализација индивидуализоване наставе (ИОП)
6. Број одржаних часова допунске, додатне и припремне наставе
7. Изостанци ученика за период 10.01-18.03.2022.(настава на даљину и изостанци од
21.02.2022. до 18.3.2022. – уколико је неоходно поменути разлику у изостајању ученика
зата два периода остваривања васпитно-образовног рада)
8. Васпитно-дисциплинске мере (појачан васпитни рад и предузете мере)
9. Усвајање распореда писмених провера за четврти квартал
10. Број неодржаних часова
11. Ваннаставне активности
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На седници Наставничог већа одржаној 05.05.2022. разматрано је:
1. Избор новог ШО
2. Верификација завршног испита за ученика Јохану Шушин – Кувар
3. Екскурзија
На седници Наставничког већа одржаној 03.06.2022. разматрано је:
1. Усвјање Записника са претходне Седнице
2. Пријава за разредне испит
3. Испитне комисије за разредне испите
4. Пријава социопарнера за матуру

На седници Наставничког већа одржаној 07.06.2022. разматрано је:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Анализа успеха ученика завршних разреда, изостанака и оцена владања након одржаних
разредних
испита и Одељењска већа (стручни сарадници)
3. Реализација редовне, допунскенаставе и ваннаставних активности (стручни сарадници)
4. Потврђивање испитних комисија и избор тема за испит из Српског језика и
књижевности (чланови
испитних комисија)
5. Распоред завршних и матурских испита (ангажовање запослених у реализацији
завршног испита у
основној школи)
6. Предлагање ученика генерације (вуковци: име, презиме и адреса)
7. Текућа питања, молбе, захтеви (уписна комисија)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице ОВ
2. Присуство чланова ОВ
3. Број ученика у одељењу, број девојчица, број уписаних и исписаних ученика
4. Подела одељења на групе
5. Изостанци ученика за друго полугодиште
6. Васпитно-дисциплинске мере и владање ученика
7. Успех ученика по предметима/број недовољних оцена по предметима
8. Анализа успеха у одељењу у другом полугодишту/ колико је одличних, врло добрих,
добрих, довољних,
недовољних (навести имена и просеке)
9. Реализација индивидуализоване наставе (ИОП)
10. Број одржаних часова допунске наставе
11. Број часова додатне и припремне наставе
12. Неодржани часови
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На седници Наставничког већа одржаној 15.06.2022. разматраноје:
1. Усвајање Записника са претходне седнице Наставничког већа
2. Успех ученика на матурском и завршном испиту (редовни и ванредни ученици)
3. Избор ученика генерације
4. Молбе
5. Разно
Није било измена и допуна дневног реда.
На седници Наставничког већа одржаној 07.06.2022. разматрано је:
1.Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
2.Исход поправних испита за матуранте у јунском испитном року
3.Пријава разредних испита за ученике 1, 2. и 3. разреда
4.Молбе
5.Разно
На седници Наставничког већа одржаној 27.06.2022. разматрано је:
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
2. Исход разредних испита за ученике 1, 2. и 3. разреда
3. Анализа успеха, изостанака и оцена владања након одржаних Одељенских већа
4. Реализација редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних активности
5. Извештај о раду стручних већа за област предмета (представници стручних актива)
6. Извештај са ученичких екскурзија и посета
7. Усвајање календара рада за нову шклску годину
8. Анализа спроведених мера и поступака у циљу сузбијања насиља у школи
9. Текућа питања, молбе
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОР
Школски одбор Економско-трговинске школе „Паја Маргановић„ из Панчева
има девет чланова и њега су у току школске 2020/2021.године чинили
представници запослених у Школи: Љупчо Цветковски, Живана Крејић и
Иван Панајотовић; представници јединице локалне самоуправе Данамарија
Сердар, Драгана Урошев, Maндић Тијана као и представници родитеља
ученика: Роберт Абци, Мркела Бранко и Снежана Ђурђев.
У школској 2021/2022. години, седнице Школског одбора Економско-трговинске школе
имале су следеће тачке дневног реда:
Усвајање извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину;
Усвајање годишњег плана рада за школску 2021/2022. годину;
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова у школи за школску
2021/2022. годину;
Усвајање извештаја о раду директора за школску 2020/2021. годину;
Усвајање плана рада директора за школску 2021/2022. годину;
Усвајање правилника о рачуноводству;
Усвајање ценовника о ванредном школовању;
Информација о резултатима инспекцијског надзора у школи;
Усвајање правила понашања у школи;
Усвајање плана стручног усавршавања запослених;
Усвајање извештаја о стручном усавршавању запослених
Усвајање плана о самовредновању
Усвајање извештаја о самовредновању
Усвајање извештаја о реализацијиразвојног плана на годишњем нивоу
Усвајање извештаја о попису и инвентарисању;
Усвајање финансијског извештаја за 2021. Годину;
Усвајање финансијског плана за 2022. Годину
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Усвајање плана јавних набавки и усвајање извештаја о раду директора – полугодишњи;
Усвајање измена и допуна Статута школе;
Усвајање измена и допуна правилника о дисциплинској одговорности запослених;
Усвајање плана заштите и спасавања;
Доношење одлуке о образовању комисије за вођење дисциплинског поступка против
директора школе;
Ђачки динар
Усвајање плана уписа ванредних ученика за школску 2021/2022 годину и школску
2022/2023 годину.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
УТОРАК, 14.09.2021. ГОДИНЕ
Дневни ред
1. Конституисање чланова Савета родитеља и избор председника и заменика,
2. Усвајање 54. Записника савета родитеља,
3. Извештај о раду Школе за школску 2020/2021,
4. Извештај о раду директора за школску 2020/2021 годину,
5. Извештај о остваривању програма образовања и и васпитања за школску
2020/2021
6. Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину,
7. Годишњи план рада директора за школску 2021/2022 годину,
8. План стручног усавршавања запослених,
9. План обиласка часова тј. План педагошко-инструктивног рада директора,
помоћника директора и стручних сарадника,
10. План изборних предмета за школску 2021/2022,
11. Избор члана Савета родитеља за Општински савет родитеља
12. Избор уџбеника за 2021/2022. годину,
13. Предлог члана у Тим за заштиту од насиља,
14. Предлог члана у стручни актив за развојно планирање,
15. Извештај за школску 2020/2021 самовредновања и спољашњег вредновања
16. План самовредновања и спољашњег вредновања у школској 2021/2022 год.
17. Осигурање ученика за школску 2021/2022 годину.
18. Ђачки динар
19. Извештај о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу за школску
2020/2021 годину.
19-1.Извештај о остваривању Школског програма на годишњен нивоу за школску
2020/21 годину
20. Извештај о завршним и матурским испитима, школска 2020/2021 год.
21. Ђачке униформе
22. Матурска екскурзија
23.Издавање простора за продају ђачке ужине
24. Разно
УТОРАК 07.12.2021. ГОДИНЕ
Дневни ред
1. Усвајање 55 записника Савета родитеља
2. Матурска екскурзија
3. Разно
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СРЕДА 02.03.2022. ГОДИНЕ
Дневни ред
1.
2.
3.
4.

Усвајање 56. записника Савета родитеља
Замена члана Савета родитеља
Фотографисање ученика
Разно

ПЕТАК 06.05.2022. ГОДИНЕ
Дневни ред
1. Усвајање 57 . Записника савета родитеља,
2. Избор 3 члана Савета родитеља за Школски одбор
ПЕТАК 10.06.2022. ГОДИНЕ
Дневни ред
1. Усвајање 58 . Записника савета родитеља,
2. Ђачки динар
3. Матурска екскурзија у 2022/2023 – предлог руте

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Брига о материјално-техничким условима рада школе
У претходном периоду као директор школе, трудио сам се да побољшам материјалнотехничке услове којима располаже наша школска установа. У периоду

01.09.2021 -

10.01.2021. (1. полугодиште) :
- Потписан је уговор са Градом Панчевом за доделу средстава по конкурсу који је школа
добила за опремање кабинета за куваре, конобаре, посластичаре савременом опремом у
износу од 339026,40 динара ( купљенo је 9 рачунара ).
- Инсталирана су три компјутера у угоститељским кабинетима и пројектор.
- Потписан је уговор са РАМИКОМ УНИФОРМЕ - израда школских униформи.
- Купљена је нова бела табла и инсталирана је у учионицу број 3.
- Школа је организовала за запослене једнодневни излет на Чардак .
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- Гастрономски догађај „Наши словеначки специјалитети „ - Школа организује, у сарадњи
са Јосипом Вебером, за госте из Словеније пријем и дружење са професорима и
ученицима школе.
- Закључен је уговор о купопродаји 9 рачунара са „HI-Tech“ DOO ,Панчево ул.
Синђелићева број 32.
- Решење градоначелника града Панчева – одобрава се пренос од 70000,00 динара на име
повећаних материјалних трошкова фискултурне сале.
- Решење о извршеној регистрацији Ученичке задруге - Ученичка задруга Економско трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево.
- Додела Уговора о додели финансијских средстава за унапређивање услова рада
ученичких задруга за школску 2021/22. Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26. Школи је додељено 340000,00 динара.
- Потписан је уговор са DOO “FRIGO ŽIKA„ предузеће за производњу термичких апарата
и расхладних уређаја 22400 Рума. Купљен је расхладни орман RO CAKE од финансијских
средстава за унапређивање услова рада ученичких задруга за школску

2021/22.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја- додељено 340000,00 динара.
- Потписан је протокол о сарадњи школе и Дијамант АД Зрењанин – такмичење ученика
школе у припреми посластица .
- Уговор о донацији са Економским факултетом - донација књига укупне вредности
33140,83 динара.
- Потписан је уговор са Rapsody travel doo Beograd - извођење екскурзије матураната
школе.ПАНЧЕВО-ВИШЕГРАД-ТРЕБИЊЕ-БУДВА-ХЕРЦЕГ НОВИ-КОТОР-ПАНЧЕВО.
Период 10.04-14.04.2022.
- Решење градоначелника града Панчева – одобрава се пренос од 70000,00 динара на име
повећаних материјалних трошкова фискултурне сале.
- Школа организује представу „Мало сутра“ у сарадњи са Gete institute Београд и
матурантима београдских средњих школа. Представа се одржава у МЗ Котеж.
- Предлог пројекта за извођење радова у оквиру програма расподеле инвестиционих
средстава МПНТР за 2022. годину.
- Организована је хуманитарна акција у школи под називом „Буди и ти Деда Мраз“.
- Успостављена је сарадња са ТОП Панчево - школи су дате на коришћење 2 дрвене тезге.
- Купљена су 2 миксера и 18 тацни за угоститељски кабинет.
- Потписан је ERASMUS+ пројекат за сарадњу са француским градовима.
- Направљен је десети број школског часописа „Конто“.
- Школа је добила сагласност на План заштите и спасавања од Министарства унутрашњих
послова Републике Србије,сектор за ванредне ситуације,Одељење за ванредне ситуације у
Панчеву.
-Замењена су врата у кабинету за професоре физичког васпитања ( поставњена су пвц
брата).
-Потписан је уговор о пословно –техничкој сарадњи са ТОП Панчево ,коришћење 2
дрвене тезге за потребе школе.
- Инсталиран је нов бојлер у купатилу за професоре физичког васпитања.
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-Закључен је уговор са „TEHNO-BEOMONT“ Панчево за испоруку и уградњу 2 комада
унутрашњих врата у школи на 1 спрату Школе.
- Закључен је уговор са „TEHNO-BEOMONT“ Панчево за кречење 1550 м² на 1 спрату
Школе,холу и свлачионицама за физичко васпитање.
-Окречено је 1550 м² ( први спрат са свим просторијама и вецејима,хол,свлачионице за
физичко васпитање,кабинет за професоре физичког васпитања,просторија за особље које
одржава чистоћу у школи . )
- Купљен је нови усисивач за потребе школе.
-Поправљени су каблови за струју у школи који су оштећени у радовима приликом
увођења АМРЕС мреже ( угоститељски део,хол , ходници и учионице ).
- Купљена су 10 рачунара и инсталирана у кабинету бр. 13 ( рачунарски кабинет).
- Организација и полагање PISA тестирања у школи.
- Уређивање школског дворишта у договору са ЈКП „Зеленило“.

2. Организација рада школе, однос према запосленима
У периоду септембар 2021 - јануар 2022. године, организовао сам несметано
одвијање наставног процеса, консултације и испите ванредним ученицима. Као директор
школе, старао сам се о правима, обавезама и одговорностима запослених, издавао решења
запосленима о 40-часовној радној недељи, решења о коефицијентима запослених, решења
о плаћеним одсуствима запослених (славе, стручно усавршавање, такмичења...), издао
решење о избору помоћника директора. Са стручним сарадницима сам урадио План
посете часовима запослених, учествовао у акцијама укључивања ученика који наставу
прате по Индивидуалном образовном програму. На самом почетку школске године,
успели смо да успешном координацијом са другим школама и установама, запосленима,
који су остали без дела норме, норму и допунимо.

У овом периоду се константно

ангажујем на омогућавању запосленима стално стручно усавршавање, уплатом котизације
за стручне семинаре. Свакодневно обавештавам запослене о њиховим правима и
обавезама, захтевима које пред њих постављам, све то кроз организовање честих
састанака, усменим разговорима, организацијом Наставничких већа, састанака актива и
стручних већа, као и званичним обавештењима. Као директор школе, реализујем и
награђивање запослених јавним похвалама или новчаним стимулацијама. У протеклом
периоду, вршио сам редован педагошко-инструктиван рад – посету часовима запослених и
сугерисао на добре и лоше стране посећених часова, али и о начинима на који би се
квалитет часова побољшао. Као део бриге о запосленима, сви су од стране Школе
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здравствено осигурани преко компаније Uniqa осигурање. Редовно сам прегледао књиге
евиденције у електронском дневнику рада, стога запосленима у раду са електронским
дневником свакодневно пружам помоћ. У условима рада на даљину, редовно сам
прегледао извештаје о раду запослених и сугестијама помагао реализацију наставног
процеса у ванредним условима.
Сарадња са ученицима и родитељима ученика
Трудио сам се да према ученицима и родитељима ученика имам веома коректан
однос, па сам решењима, саветима и сваком другом могућом помоћи, решавао њихове
проблеме, молбе, захтеве. Као директор школе, бавио сам се правима, обавезама и
одговорностима ученика, решавао молбе ученика за упис, пребацивање из једног у друго
одељење, ослобађање од наставе физичког васпитања, доносио одлуке о васпитнодисциплинским мерама и донео решења о укору директора школе. Подстицао сам рад
Ученичког парламента, на чијим сам састанцима по позиву и учествовао. Трудио сам се да
код ученика развијам свест о значају неговања основних моралних норми, о осећају
заједништва, о саосећању. Ученици су септембра месеца и осигурани преко компаније
ДДОР. Како са ученицима, тако је и сарадња са родитељима ученика, подигнута на
значајнији ниво. Са родитељима сам комуницирао на састанцима Савета родитеља, који су
се редовно одржавали, на појединим родитељским састанцима или појединичним
разговорима реализованим на њихову или моју иницијативу. Као део борбе против насиља
и дискриминације, често сам одржавао састанке са ученицима и њиховим родитељима, о
чему редовно водим записнике. На састанцима сам ослушкивао запажања, критике и
молбе ученика и родитеља ученика, па сам сходно томе и пружао своју помоћ.
Свакодневно обавештавање ученика и родитеља ученика наше школе, вршили смо путем
јавних обавештења, ученичких електронских новина (Конто), плаката истакнутих у холу
школе,

директном

комуникацијом

и

инернет

страницом

наше

школе,

(www.ekosko@edu.rs)
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 46/2019 од 26.6.2019. године, а
ступио је на снагу 4.7.2019. Правилником се утврђује Протокол поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање изанемаривање.
Школа је Решењем директора формирала Тим за заштиту од насиља, који чине
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школски педагог и психолог, поједини наставница, представници ученика или родитеља, а
могу бити укључени и секретар школе, као и стручњаци изван школе, на пример, из
Центра за социјални рад или полиције. Овај тим има задатак да прати ситуацију у школи,
планира и спроводи превентивне мере, да разради механизме реаговања и учествује у
решавању сваког случаја насиља осим оних најбезазленијих, као што је тзв. насиље првог
нивоа.
У школи ће бити организоване различите активности као мере превенције, које имају
следеће циљеве у погледу заштите ученика и превенције насиља у складу са Посебним
протоколом.
Повећање знања и развијање ставове актера школског живота у односу на насиље.
Информисање запосленог особља, ученика и њихових родитеља, о основним значењима
појмова насиље, злостављање и занемаривање као и о њиховим последицама.
Информисање о поступцима превенције и интервенције који се спроводе у школи.
Стицање информација о текућим дешавањима у погледу питања насиља.
Прикупљање информација о учесталости ових појава у школи. Анализирање безбедност
објекта и школског простора и предузимање одговарајућих мера.
Едукација ученика и запосленог особља. Организовање предавања, радионица,
дискусија и семинара о облицима насиља, превенцији насиља и интервенцији у случају
насиља, као и обука за ученике и запослене у установи.
Организацијско јачање против насиља. Правно утемељивање и организовање
посебних органа школе који ће се бавити мерама превенције и интервенције и то: на нивоу
запослених у школи – Тим за заштиту ученика од насиља; на нивоу заједничке делатности
ученика и наставника – Интерна заштитна мрежа.
Правно усклађивање. По указаној потреби, преиспитивање постојећих општих аката
школе и правила на нивоу школе, који се тичу насиља и примене ових докумената у
пракси, и по потреби њихово укидање, мењање или увођење нових правила и процедура.
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*Решењем директора школе формиран је Тим за обезбеђење квалитета и развој
установе, који обезбеђује остваривање стандарда за обезбеђење квалитета кроз
следеће задатке:
- Систем (организациона структура) обезбеђења квалитета.
- Послови и задаци наставника, стручних сарадника, стручних актива и стручних

већа
- Учешће ученика у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и

културе обезбеђења квалитета.
- Квалитет наставног програма.
- Праћење и провера циљева и структуре наставног програма.
- Праћење и провера радног оптерећења ученика у оквиру наставног програма
- Осавремењавање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету

наставног програма од свих заинтересованих страна.
*Решењем директора формиран је школски Тим за инклузивно образовање, у
циљу спровођења свих активности везаних за примену принципа инклузивног
образовања утврђених законским и подзаконским актима.
Специфични циљеви:
- Информисање свих запослених о принципима инклузивног образовања.
- Праћење потребе за едукацијом запослених у овој области.
- Праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се појави потреба

за неким од облика пружања додатне подршке.
- Подизање осетљивости наставника, стручних сарадника и запосленх за

препознавање и прилагођавање рада у случајевима који потпадају под
стандарде инклузивног образовања
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Задаци и улоге Тима за инклузивно образовање су да:
- Осигурају и унапређују квалитет васпитно-образовног рада у школи;
- Координирају израду, реализацију и евалуацију инклузивног образовања; - Идентификују децу из осетљивих група и дају информације за израду

педагошког профила;
- Учествују у раду Педагошког колегијума и упознају га са програмом

активности;
- Израђују, спроводе и евалуирају ИОП-е (индивидуалне образовне планове);

- Обезбеђују подстицајну атмосферу;
Брига о законитости у раду
Рад директора школе у протеклом периоду заснивао се у корелацији са:
законским одредбама, годишњим програмом рада школе, примерима добре праксе,
статутом ETШ “Паја Маргановић“,

сопственим дугогодишњим искуством на месту

наставника.
У претходном периоду сам свој рад базирао првенствено на поштовању свих законом и
законским уредбама прописаних норми. Уз помоћ сарадника урадио сам и презентовао
Школском одбору, Савету родитеља и Наставничком већу следеће:
У оквиру сратешких докумената за рад школе :
Годишњи план рада установе, План рада директора и Програм васпитног рада школе.
Предвиђен је и педагошко инструктивни рад директора, на основу кога је донет План
обилазака часова наставника школе . Уз све мере превенције у условима епидемије, план
се успешно реализовао у току првог полугодишта прошле школске године.
У току првог полугодишта школске 2021/2022. одржани су састанци са свим стручним
активима у школи.
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Извештај о раду директора по месецима
Септембар




























22.08.2021-Семинар SMN,Врњачка бања,22.08.-23.08. Семинар за директоре установа.
01.09.2021.- Решење градоначелника града Панчева којим одобрава средства за опремање
кабинета за куваре, конобаре, посластичаре савременом опремом у износу од 339026,40
динара ( купљено је 9 рачунара ).
01.09.2021.-Седница Наставничког већа.
01.09.2021.-Урађена је сатница звоњења, распоред часова, смене и одељења, дежурства
професора за 2021. годину.
01.09.2021-Параушић Д. се по решењу директора одређује за ментора Курјега М. ради
његовог увођења у посао и оспособљавања за самосталан рад.
02.09.2021.-Урађена је подела часова и систематизација радних места за 2021. годину.
02.09.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
03.09.2021.-Инсталирана су три компјутера у угостителјским кабинетима и пројектор.
03.09.2021-Потписан је уговор са Градом Панчевом за доделу средстава по конкурсу који
је школа добила за опремање кабинета за куваре, конобаре, посластичаре савременом
опремом у износу од 339026,40 динара ( купљена су 9 рачунара ).
07.09.2021.-Организована је обука разредних старешина за електронски дневник ( Боговић
М. ).
07.09.2021.-Урађена су решења о 40- часовној радној недељи за професоре.
08.09.2020.-Потписан је уговор са РАМИКОМ УНИФОРМЕ-израда школских униформи.
08.09.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
09.09.2021.-Урађен је састав Педагошког колегијума, актива и тимова у школској 2021-22.
11.09.2021.-У дворишту школе је организован хуманитарни базар и берза књига.
13.09.2021.-Урађен је План обилазака часова за 2021-22.
14.09.2021.- Савет родитеља (1).
15.09.2021.-Школски одбор.
15.09.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
22.09.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
29.09.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
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01.10.2021.- Школа је организовала за запослене једнодневни излет на Чардак .
02.10.2021.- Гастрономски догађај „ Наши словеначки специјалитети „-Школа организује
у сарадњи са Јосипом Вебером за госте из Словеније пријем и дружење са професорима и
ученицима школе.
05.10.2021.-Школа организује трибину са предавачима из Народне банке Србије за
професоре и ученике школе.
06.10.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
07.10.2021.-Купљена је нова бела табла и инсталирана је у учионицу број 3.
11.10.2021.- Одобрена су средства за за стручно усавршавање – Центар за образовање
ДОО ( Боговић М)
11.10.2021.-Урађен је План дежурства професора за 2021/22. годину.
12.10.2021.-Закључен је уговор о купопродаји 9 рачунара са „HI-Tech“ DOO ,Панчево ул.
Синђелићева број 32.
13.10.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
14.10.2021.-Школа је добила Решење на процену ризика од катастрофа од Одељења за
ванредне ситуације у Панчеву . Процену ризика од катастрофа је урадио Институт за
безбедност и превентивни инжињеринг ДОО Нови Сад.
14.10.2021.-Решење о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског
управљања и контроле.
14.10.2021-Решење градоначелника града Панчева –одобрава се пренос од 70000,00 динара
на име повећаних материјалних трошкова фискултурне сале.
18.10.2021.- Ванредни инспекцијски надзор - валидност појединих диплома ( Живаљевић
Д ).
18.10.2021-Решење о извршеној регистрацији Ученичке задруге-Ученичка задруга
Економско -трговинска школа „Паја Маргановић“ Панчево.
20.10.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
27.10.2021.-Редован инспекцијски надзор( Живаљевић Д).
27.10.2021.- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
28.10.2021.- Редован инспекцијски надзор( Живаљевић Д ).
29.10.2021.-Додела Уговора о додели финансијских средстава за унапређивање услова рада
ученичких задруга за школску 2021/22.Министарство просвете, науке и технолошког
развоја. Немањина 22-26. Школи је додељено 340000,00 динара.
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03.11.2021- Извештај Саветнику за финансијско-материјалне послове-Дејану Симоновићу
ЦЕНУС .Објашњен је разлог повећања броја извршилаца (фонда часова ) :
- реформисани смерови Правно-пословни и Економски техничар ове школске године
улазе у трећу годину школовања, па се повећава фонд часова, због повећаног броја часова
вежби из стручних предмета /правни поступци, радно право, матична евиденција, правни
промет, економско пословање/, а и уведени су нови стручни предмети.
- Код појединих смерова одређени стручни предмети се изучавају у другој години /нов
програм/, односно трећој /стари програм/ па се у овој школској години повећава фонд
часова, који ће следеће године бити смањен, јер ће сва одељења радити по новим
програмима.
- У складу са Правилником о педагошкој норми, обрачунали смо фонд часова од најмање
700 часова годишње код предмета који садрже теоријску наставу и теоријску наставу са
вежбама и то код смерова Правно-пословни техничар, Економски техничар, Туристичкохотелијерски техничар, Кувар, Конобар и Посластичар, јер стручни предмети садрже по
плану и програму теоријску наставу са вежбама, за коју је чланом 6. наведеног правилника
предвиђен такав фонд часова.
- И следеће школске године биће одређених промена, све док образовни профили не буду
заступљени у све четири године учења, чиме ће се исказати укупан фонд часова који имају
по новим плановима и програмима, али у мањем проценту него ове школске године,



06.11.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
08.11.2021-Позив градоначелника Александра Стевановића на свечану седницу скупштине
града Панчева ,поводом прославе Дана града .
11.11.2021- Потписан је уговор са DOO “FRIGO ŽIKA„ предузеће за производњу
термичких апарата и расхладних уређаја 22400 Рума. Купљен је расхладни орман RO
CAKE од финансијских средстава за унапређивање услова рада ученичких задруга за
школску 2021/22. Министарство просвете, науке и технолошког развоја - додељено
340000,00 динара.
11.11.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
16.11.2021- у школи се реализује округли сто и презентација задатака из математике у
оквиру пружања подршке наставницима математике за састављање задатака у функцији
учења. На основу члана 172. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 –др. Закони, 10/19, 60/20) и решења
министра број: 110-00-00070/67/2021-15 саветодавну помоћ наставницима пружа светник,
спољњи сарадник Нада Ранковић.
17.11.2021-Потписан је протокол о сарадњи школе и Дијамант АД Зрењанин –такмичење
ученика школе у припреми посластица .
17.11.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
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23.11.2021-Контролисање уређаја за гашење пожара, Ватрозаштита-Панчево.
24.11.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
25.11.2021- Редован инспекцијски надзор ( Живаљевић Д).
25.11.2021-Педагошки колегијум ( 1 ).
25.11.2021-Састанак са Активом економиста – текућа питања, проблеми, предлози,
очекивања ...
26.11.2021- Састанак са директором ЈКП „Зеленило“ М.Бјелицом-Договор око сарадње .
29.11.2021- Састанак са Активом страних језика - питања, проблеми, предлози, очекивања.
30.11.2021- Записник о редовном инспекцијском надзору –предала је Драгана Живаљевић,
просветни инспектор.

Децембар


















01.12.2021- Састанак са Активом српског језика и књижевности- питања, проблеми,
предлози, очекивања.
01.12.2021-Уговор о донацији са Економским факултетом-донација књига укупне
вредности 33140,83 динара.
01.12.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19
02.12.2021- Састанак са Активом физичког васпитања, хемије ,биологије, здравствене
културе - питања, проблеми, предлози, очекивања.
02.12.2021- Састанак са Активом угоститеља - питања, проблеми, предлози, очекивања.
03.12.2021- Састанак са Активом математике, информатике, физике-текућа питања,
проблеми, предлози, очекивања...
03.12.2021-Потписан је уговор са Rapsody travel doo Beograd - извођење екскурзије
матураната школе.ПАНЧЕВО-ВИШЕГРАД-ТРЕБИЊЕ-БУДВА-ХЕРЦЕГ НОВИ-КОТОРПАНЧЕВО.Период 10.04-14.04.2022.
07.12.2021-Савет родитеља (2).
08.12.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
13.12.2021- Школа организује представу „Мало сутра“ у сарадњи са Gete institute Београд
и матурантима београдских средњих школа.Представа се одржава у МЗ Котеж.
13.12.2021-Предлог пројекта за извођење радова у оквиру програма расподеле
инвестиционих средстава МПНТР за 2022 годину.
15.12.2021-Уплаћен је вебинар “ Практична израда Развојног плана у основној и средњој
школи „ за колегинице : Прибић Ј, Атанацковић С, Јованов Ј..
Одржава се 16.12.2021.
15.12.2021- Састанак са Активом економиста – текућа питања, проблеми, предлози поделе
часова за следећу школску годину(2).
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15.12.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
22.12.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
23.12.2021-Организована је хуманитарна акција у школи под називом „Буди и ти Деда
Мраз“
23.12.2021- Успостављена је сарадња са ТОП Панчево - школи су дате на коришћење 2
дрвене тезге.
27.12.2021- Седница Наставничког већа.
27.12.2021-Потписан је ERASMUS+ пројекат за сарадњу са француским градовима.
28.12.2021-Послат је Министарству просвете предлог за упис 2022/23.
29.12.2021- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
28.12.2021-Купљена су 2 миксера и 18 тацни за угоститељски кабинет.
30.12.2021-Послат је Елаборат о испуњености прописаних услова за верификацију
образовног профила Трговац у области рада –Трговина, угоститељство, туризам, на
верификацију, Покрајинском министарству просвете.
30.12.2021- Послат је Елаборат о испуњености прописаних услова за верификацију
трогодишљих смерова у области рада –Трговина,угоститељство,туризам, по моделу
дуалног образовања , на верификацију, Покрајинском министарству просвете.

Јануар










05.01.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
10.01.2022- Почетак 2. полугодишта – Све школе са територије АПВ крећу по 3. моделу
рада - настава на даљину.
10.01.2022-Уплаћен је авансни рачун „ Danito“ фирми за уградњу ПВЦ врата у кабинету за
професоре физичког васпитања.
10.01.2022- Направљен је десети број школског часописа „Конто“.
10.01.2022- Почетак 2.полугодишта – Све школе са територије АПВ крећу по 3. моделу
рада-настава на даљину.
10.01.2022-Уплаћен је авансни рачун„ Danito“ фирми за уградњу ПВЦ врата у кабинету за
професоре физичког васпитања.
10.01.2022- Направљен је десети број школског часописа „Конто“.
12.01.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
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12.01.2022-Школа је добила сагласност на План заштите и спасавања од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије,сектор за ванредне ситуације,Одељење за
ванредне ситуације у Панчеву.
13.01.2022-Стручно упутство за реализацију наставе у периоду од 17.01.2022. по коме све
школе са територије АПВ крећу по 2. моделу рада-комбинована настава.
18.01.2022-Замењена су врата у кабинету за професоре физичког васпитања ( поставњена
су пвц брата).
19.01.2022- Ванредни инспекцијски надзор у вези доношења решења о структури и
распореду обавеза Иване Перић и одговорност директора установе везано за повреду
забране понашања које вређа углед,част или достојанство запослене Иване Перић (
Драгана Живањевић ).
19.01.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
21.01.2022-Организација наставе по 2.моделу рада-комбиновани модел ( од 31.01.-04.02.).
21.01.2022-Образована је радна група за израду Плана интегритета (
С.Алексић,М.Величковић,Н.Јовановић,Н.Капунац).Координатор тима је секретар установе
С.Љубановић.
25.01.2022-Састанак актива директора средњих школа са чланицом Градског већа за
образовање Т.Божић и сарадницима Б.Мајкић и И. Иванић.
27.01.2022-Организација прославе школске славе Свети Сава.У епидемиолошким
условима,направљен је видео клип који је постављен на сајт школе.
31.01.2022-Потписан је уговор о пословно –техничкој сарадњи са ТОП Панчево
,коришћење 2 дрвене тезге за потребе школе.

Фебруар








01.02.2022-Пројекат школе је пребачен у електронску форму уз помоћ Дирекције града
Панчева .
02.02.2022-Инсталиран је нов бојлер у купатилу за професоре физичког васпитања.
02.02.2022-Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са остваривањем
Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу од ширења
заразне болести Covid -19.
03.02.2022-Уплаћена су средства за вебинар за професоре :Ј.Гајин,Ј.Прибић,Д.Перишић у
организацији ЕЦ „Мина „ из Чачка.
09.02.2022-Закључен је уговор са „TEHNO-BEOMONT“ Панчево за испоруку и уградњу 2
комада унутрашњих врата у школи на 1 спрату Школе.
09.02.2022-Закључен је уговор са „TEHNO-BEOMONT“ Панчево за кречење 1550 м² на 1
спрату Школе,холу и свлачионицама за физичко васпитање.
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14.-28.02.2022-Окречено је 1550 м² ( први спрат са свим просторијама и
тоалетима,хол,свлачионице за физичко васпитање,кабинет за професоре физичког
васпитања,просторија за особље које одржава чистоћу у школи . )
16.02.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
21.02.2022-Покрајинска влада даје сагласност ( решење ) за извођење радова на
реконструкцији , адаптацији и санацији школе.
21.02.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 21.02.-25.02).
23.02.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
25.02.2022-Купљен је нови усисивач за потребе школе.
25.02.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 28.02.-04.03.).
26.02.2022-Школа организује општинско такмичење из српског језика и књижевности.

Март

















02.03.2022-Поправљени су каблови за струју у школи који су оштећени у радовима
приликом увођења АМРЕС мреже ( угоститељски део,хол , ходници и учионице ).
02.03.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
02.02.2022-Направљени су тимови професора за полагање Пилот матуре , Писа тестирањА ,
Селфи самовредновања школе.
02.03.2022-Обука школских тимова за пилотирање државне матуре ( МПНТР ).
04.03.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 07.03.-11.03.).
04.03.2022-Педагошки колегијум ( 2).
09.03.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
10.03.2022-Купљена су 10 рачунара и инсталирана у кабинету бр. 13 ( рачунарски кабинет).
11.03.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 14.03.-18.03.).
16.03.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
18.03.2022-Ванредни инспекцијски надзор ( Живаљевић Драгана).
21-22.03.2022-Организација и полагање PISA тестирања у школи.
23.03.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
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24.03.2022-Састанак директора у сали градске општине поводом пробе државне матуре.
25.03.2022-Републичко такмичење за ученике 3. Степена ,смера кувар,конобар,посластичар ( Крагујевац,С.Стојшић и В. Добросавњевић ).
30.03.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
25.03.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 28.03.-01.04.).

Април























01.04.2022-Састанак са активом угоститеља и економиста – питања везана за ученичку
задругу.
01.04.2022- Решење градоначелника града Панчева –одобрава се пренос од 70000,00
динара на име повећаних материјалних трошкова фискултурне сале.
01.04.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 04.04-08.04.).
05.04.2022-Пилот пројекат ,полагање државне матуре – српски језик и књижевност.
06.04.2022- Пилот пројекат ,полагање државне матуре –математика.
06.04.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
07.04.2022-Налог за инспекцијски надзор-заснивање радног односа наставника верске
наставе ( Живаљевић Драгана ).
08.04.2022- Пилот пројекат ,полагање државне матуре –комбиновани тест.
08.04.2022- Организација наставе по 1.моделу (11.04.-15.04.).
09.04.2022- Школа организује окружно такмичење из српског језика и књижевности.
13.04.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
15.04.2022- Организација наставе по 1.моделу( 18.04.-22.04.)
15.04.2022-Урађена је СЕЛФИ анкета и стигли су резултати извештаја о школи.
20.04.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
20.04.2022-Уплаћен је семинар –Центар за образовање ДОО,за колегинице Бокић Т. и
Лачок Е.
26.04.2022-Инсталирани су пројектори у кабинетима 8 и 15.
28.04.2022- Уплаћен је семинар –Центар за образовање ДОО,за колегиницu Jovanov.J.
29.04.2022-Положен је курс Агенције за спречавање корупције –„ Етика и интегритет“
29.04.2022- Организација наставе по 1.моделу( 02.05.-06.05.)
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04.05.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
05.05.2022-Наставничко веће
06.05.2022- Организација наставе по 1.моделу( 09.05.-13.05.).
06.05.2022-Трибина у градској управи .
11.05.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
13.05.2022-Хуманитарни базар,промоција школе,школски турнир у баскету 3x3.
13.05.2022- Организација наставе по 1.моделу (16.05.-20.05. )
18.05.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
20.05.2022- Дводневна наставничка екскурзија-Вишеград,Андрић град,Бања
Ковиљача,Тршић,Манастир Троноша,Сунчани град .
20.05.2022- Организација наставе по 1.моделу ( 23.05.-27.05. ).
25.05.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
26.05.2022-Ванредни инспекцијски надзор – Испуњеност прописаних услова за обављање
образовања и васпитања (Драгана Живаљевић).
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01.06.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
03.06.2022-Седница наставничког већа.
03.06.2022- Организација наставе по 1.моделу (30.05.-03.06. ).
04.06.2022-Уграђена су 3 клима уређаја у учионице бр.13,20,21.
06.06.2022- Одлазак у Пољопривредну школу „Јосиф Панчић“-обележавање њиховог дана
школе.
07.06.2022- Седница наставничког већа.
08.06.2022-Поправљени су одводи за воду у угоститељском делу школе.
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08.06.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
09.06.2022- Поправљена је клима у угоститељском делу школе.
10.06.2022- Организација наставе по 1.моделу (13.06.- 17.06. ).
15.06.2022-Међународна конференција “Бузнис на штиклама „у Новом Саду.Вођа тима –
Анастасија Ћосовић.
15.06.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
15.06.2022- Седница наставничког већа.
16.06.2022-Замењена је антена -Поларис-Тотал ТВ,на крову школе.
17.06.2022- Организација наставе по 1.моделу (20.06.- 24.06. ).
17.06.2022-Купљена је нова славина за угоститељски кабинет.
22.06.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.
24.06.2022- Седница наставничког већа.
27.06.2022- Седница наставничког већа.
29.06.2022- Послат је оперативни извештај Министарству просвете у вези са
остваривањем Посебног програма образовања и васпитања у складу са мерама заштитеу
од ширења заразне болести Covid -19.

Јул











01.07.2022.-Урађена су решења за годишње одморе запослених у школи.
04.07.2022.-Извршен је предлог поделе часова,одељења ,норме за запослене у установи и
свима је прослеђено на мејл адресу.
12.07.2022-Решење о давању сагласности на упис ученика за
преквалификацију,доквалификацију и специјализацију – АПВ,националне заједнице.
14.и.15.07.2022.- Извршен је упис нових ђака.
16.07.2022-Други круг, упис нових ђака.
20.07.2022-Записник о ванредном инспекцијском надзору – Драгана
Живаљевић,верификација смерова.
21.07.2022-Решење Покрајинског секретеријатаза образовање,Националне
заједнице,утврђује се да Школа испуњава услове за образовне профиле :кулинарски
техничар,трговински техничар и угоститељски техничар.
23.07.2022- Уграђена су 3 клима уређаја у учионице бр.12,14,22.
25.07.2022-Уређен је кабинет бр.14,Уведена је интернет мрежа,постављено је 15
компјутера,инсталирана је клима.Учионица је претворена у информатички кабинет.
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07.08.2022-Укључивање у базу података БЕФС о пројектима финансираним путем
екстерних извора у АП Војводини.
22.08.2022- Седница наставничког већа.
26.08.2022- Седница наставничког већа.
26.06.2022- Уграђена су 3 клима уређаја у учионице бр.4,5,8

ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
Школски психолог ради у различитим сегментима рада школе кроз активности и
редовни рад са ученицима, одељенским старешинама, сарађује са наставницима,
родитељима ученика, учествује у стручним органима школе и сарађује са друштвеном
средином.
На почетку школске године психолог је учествовао у планирању васпитног рада са
ученицима као и у Програму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања. У сарадњи са педагогом направљен је план рада одељенске заједнице. У
оквиру годишњег плана школе, направљен је план професионалне оријентације ученика.
Направљен је годишњи и месечни план и програм рада психолога, и план стручног
усавршавања и професионалног развоја психолога.
Психолог је вршио саветовање и мотивисање ученика са емоционалним тешкоћама,
личним и породичним проблемима. Такође је радио са ученицима на испитивању и
дијагностификовању ученичких способности, особина, интересовања, потреба и ставова.
У оквиру активности у Тиму за каријерно вођење и саветовање вршена је
професионална оријентација и испитивања и саветовања ученика за избор позива.
Успостављена је сарадња Заводом за тржиште рада
Као и сваке године вршено и саветовање родитеља, поводом различитих проблема
које су имала њихова деца. Психолог је пружао подршку наставницима који раде са децом
којој је потребна додатка подршка индивидуално и на састанцима одељенских већа која су
имала ученике са тешкоћама у развоју, упознала је наставнике са врстама подршке у
настави. Психолог се стручно усавршавао похађањем акредитованих семинара.
Неформално усавршавање вршено је кроз припрему за различите активности у раду
и кроз присуство састанцима Актива педагога и психолога града Панчева. Проблеми који
су превазилазили надлежност стручне службе решавали су се у консултацијама са другим
институцијама: Домом здравља, Центром за социјални рад, Заводом за тржиште рада,
Институтом за ментално здравље. По потреби психолог је сарађивао и са органима школе.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Програм рада педагога у школској 2021/22., реализован је у складу са Програмом
рада стучних сарадника у средњој школи. Степен ангажовања стручног сарадникапедагога у овој школској години износио је 90% од пуне норме.
Као и сваке године, школски педагог је радио на програмирању и унапређивању
васпитно- образовног рада, изради годишњег и оперативног плана за свој рад, пружању
помоћи професорима при изради годишњих и оперативних планова (посебно професорима
почетницима), припрема за час, предлагању планова рада Одељенских већа и планова рада
одељенских старешина које су колеге усвојиле и реализовале, у планирању рада стручних
органа школе и стручних Тимова, изради планова сарадње школе и породице. У процесу
праћења реализације и истраживања васпитно- образовног рада, педагог је присуствовао
појединим часовима код професора-почетника и осталих професора и при том користио
инструменте за праћење артикулације часа из педагошке литературе, као и испитивањем
ученика завршних разреда о њиховом схватању значаја избора будућег занимања. Такође,
акценат је стављен на примену нових метода и облика рада, нарочито у области учења.
Поред Плана и Програма рада педагог је направила план стручног усавршавања и
била учесник акредитованих семинара који су се одржавали у Школи и ван установе, као и
огледним и угледним часовима.
Сарадња са професорима ове школске године је била успешна. Кретала се од помоћи
професорима у свакодневној сарадњи, до тимског решавања проблема. Свакодневна
сарадња односила се на решавање проблема учења ученика, прилагођавањa ученика
првих разреда на нову средину, дисциплинских проблема, на упознавање наставника са
новим, активним методама рада, саветовања о методама поступања према ученицима,на
тему међуљудске комуникације, решавања специфичних проблема и помоћи око
успостављања позитивног односа на релацији ученик- професор. Заједнички напори су
били усмерени на откривање проблема ученика и њихово решавање, а што је постигнуто
ангажовањем стручних лица и свих педагошких чинилаца у школи.
Највећи број контаката са ученицима и њиховим родитељима, остварили су педагог
и психолог школе, а иницијатива је ишла од самих ученика, њихових одељенских
старешина, родитеља, предметних професора и директора Школе. Педагог школе је са
ученицима најчешће обављао индивидуални саветодавни рад, по питањима учења,
изостајања са наставе, организације радног дана, постигнућа, мотивације за учење,
оспособљавање ученика за самосталнио и рационално учење, примене ефикасних метода
учења, при том користећи упитнике и скале процене које су ученици попуњавали
ради испитивања узрока неуспеха у школском учењу, просоцијалном понашању ученика,
процене мотивације и др. У неким случајевима разговори су вођени са ученицима и
родитељима заједно, у циљу проналажења узрока школског неуспеха или проблема у
понашању и пружања помоћи у решавању истих. Такође, индивидуални разговори су се
обављали са ученицима који испољавају тешкоће у прилагођавању на живот и рад у
школи, имају проблема у понашању, имају теже повреде радних и школских дужности,
живе у неповољним породичним и другим социјално педагошким условима (без
родитеља, разведених родитеља, ученици путници, ученици који су се преселили из друге
средине, ученици из Дома за децу без родитељског старања,ученици из хранитељских
породица). У том смислу, остварена је добра сарадња са Домом за децу без родитељског

107
старања „Споменак“, Центром за социјални рад из Панчева, Развојним саветовалиштем
Дома здравља у Панчеву и Одсеком за малолетничку деликвенцију ПУ у Панчеву, као и са
стручним сарадницима средњих и основних школа.
Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима остваривао се пре и после
часова, како су потребе ученика и ситуације налагале. Поред индивидуалног, педагог је са
ученицима обављао и групни саветодавни рад , или са групама појединаца у ситуацијама
физичког, вербалног или других облика вршњачког насиља и то у договору са
предметним професорома , присуствовањем на часу и разговором са ученицима који имају
проблем са овим облицима непримерног понашања. У току школске године вођени су и
васпитно-дисциплински поступци за ученике који на разне начине нису испуњавали
своје обавезе, а пре свега, због великог броја неоправданих изостанака и непоштовања
школских и радних обавеза. Као стручни сарадник je учествовала у предлагању и
предузимању мера појачаног васпитног рада за ученике којима су ове мере изречене, као и
у превазилажењу појава неадаптивних облика понашања ученика и психолошкопедагошких узрока неуспеха у учењу, све то у сарадњи са психологом и одељенским
старешинама. Педагог школе је са свим овим ученицима реализовала појачан васпитни
рад, разговарала са њиховим родитељима и присуствовала васпитно-дисциплинским
поступцима.
Ова школска година је, као и претходна, била специфична по томе што су се
поједина одељења делила на две групе у току опасности од ширења вируса Ковид-а, два
пута Настава на даљину се у тим случајевима спроводила на даљину са једним делом
одељења , уз помоћ препоручене платформе, што је код неких ученика стварало одређене
проблеме, тако да се радило и на превазилажењу тешкоћа, које су се у вези са тим
појављивале код ученика који раде по ИОПу, пре свега, а и код осталих ученика.
Такође, педагог је учествовала је у раду одељенских и Наставничког већа.
Сарадња је, такође, остварена и са Удружењем „На пола пута” и осталим средњим
школама у Панчеву, које су организовале различите радионице, обуке и тестирања.
Присуствовала је огледним и угледним часовима .
У току школске године прегледала је књиге евиденције и планове наставника и
припреме за часове. Педагог је учествовала у изради Индивидуалних планова за ученике
којима је потребна додатна подршка родитеља ученика. У вези са истим, педагог је
организовала и састанке Тима за инклузивно образовање и водила записнике о њима.
За потребе Тима за заштиту од насиља, педагог је присуствовала састанцима,
правила планове заштите и писала записнике. Са овим ученицима је обављан редован
саветодавни рад, а успешна сарадња је остварена и са њиховим родитељима.
О целокупном раду постоји одговарајућа педагошка документација: годишњи и
оперативни план рада, евиденција о сарадњи са ученицима, наставницима и родитељима,
инструменти за рад школског педагога, документација о идивидуализацији, сагласности
родитеља, записници са састанака, документација о раду са професорима почетницима.
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На самом почетку школске године актибности су биле следеће:
- Увођење у евиденцију нових и ажурирање старих корисника библиотеке
- Договор са стручним активима у вези са набавком нових уџбеника и лектире
- Набавка, увођење и подела уџбеника ученицима ромске националности
- Сарадња са издавачким кућама
- Помоћ ученицима при изради плаката и паноа и сарадња при избору литературе
за разна предавања
- Рад са библиотечком секцијом : упознавање ученика са радом библиотеке и помоћ око
смештања књига и уређење простора
- Избор, набавка и припрема књига за награђивање најбољих ученика у одељењу на крају
наставне године
- Разврставање неактуелних књига, пописивање и одлагање у депо.
- Попис оштећених књига и предлог за отпис такве грађе
- Избор, набавка и припрема књига за награђивање ученика генерације, добитника
Вукове дипломе и ученика за похваљивање
- Током године унете 132 књигe у инвентар библиотеке у електронској форми
Издато је 2246 књига на читање а враћено 2013, остале су још на задужењу
- Присуство стучним органима школе - 11седница Наставничког већа.
Извештај поднела Ружица Протолипац, школски библиотекар.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
Током школске 2021/2022. године одржано је 12 састанака Стручног већа, по 6 у
сваком полугодишту. На првом састанку је усвојен програм рада. Разрматрано је
ревидирање планова у складу са предложеним изменама, као и о критеријумима
оцењивања. Подељена су задужења у вези са реализацијом програмског дела прославе
Дана школе и прославе Светог Саве. Одређени су испитивачи по роковима за ванредне
ученике. Договорено су могуће теме за писмене задатке; предложене су евентуалне теме
за матурски испит, литература и структура матурских радова. Теме писмених задатака у
вези су са обрађеним књижевним делима, а међу матурским темама налазе се и оне које
подразумевају писање прича на задату тему.
Веће је одабрало и за наредну школску годину одобрене уџбенике издавачке куће
Klett, с обзиром да одговарају програмским и наставним циљевима и задацима.
Реализација програмских задатака
Ревидирани су сви глобални планови и урађени су у складу са прописаним
захтевима. Посебно се водило рачуна о стандардима и исходима. Критеријуми оцењивања
су такође ревидирани и дефинисани у складу са захтевима. Поводом Дана школе није
организована свечаност због епидемиолошке ситуације. Остварена је сарадња са
библиотекаром Ружицом Протолипац и вероучитењем Душаном Грујићем у вези са
припремом Светоавске академије. Приредбу за прославу школске славе Свети Сава
ученици су снимили, те је уприличена онлајн. Остварена је хоризонтална размена
искуства у оквиру посете часова.
Успешно је спроведено пилотирање екстерне матуре из српског језика и књижевности.
Рад у секцијама и ваннаставне активности
Током школске године активнa је била драмска секција.
Стручно усавршавање
Ове године су присуствовале разним семинарима, стручним скуповима,
презентацијама, вебинарима и осталим облицима стручног усавршавања, Драгана Вицков
и Љубица Стошић, о чему је детаљан извештај дат Тиму за стручно усавршавање. Стручно
веће српског језика и књижевности констатовало да је кроз рад у секцијама и додатној
настави обухваћен велики број ђака из различитих одељења и смерова из оба подручја
рада. Предложна је подела часова за наредну школску годину, као и подела секција.
Извештај поднела председник Актива српског језика и књижевности, Милица Ковачевић,
професор српског језика и књижевности
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Састав актива:
1.Лачок Елена (проф. енглеског језика)
2.Бокић Тереза (проф. енглеског језика,председник актива)
3.Стошић Аница (проф. енглеског језика)
4.Божић Јелена(проф. енглеског језика)
5.Михаиловић Александра (проф. француског језика)
6.Милутиновић Снежана (проф. немачког језика)
7.Сања Стојановић-Керекеш (проф. руског језика)
8.Деља Анђелка(проф. латинског језика)
-У септембру су професори саставили месечне планове и договорили се о уџбеницима и
стручним текстовима.На крају месеца је констатован тачан коначан број ученика по
страним језицима у првој години.Професори су се изјаснили о потребним наставним
средствима за следећу школску годину.
-У октобру је било речи о допунској настави и критеријумима за оцењивање.
-У новембру и децембру се разговарало о сарадњи са другим активима и корелацији међу
сродним садржајима програма наставе страних језика и наставе ужестручних предмета.
-У децембру је разговарано о уписној политици за следећу школску годину.
-У фебруару је било осврта на реализацију плана и програма у првом полугодишту.
-У фебруару је разговарано и о сарадњи и консултацијама са ванредним ученицима.Такође
је констатовано да наша школска библиотека има добар избор додатне литературе на
енглеском језику.Професорке Лачок,Бокић су похађале семинар на даљину „Домаћи
задатак у функцији повећања достигнућа ученика“.
- У марту је разговарано о иновацијама у настави.
-У априлу се анализирала пролазност и критеријум на ванредним испитима.
-У мају се разматрао квалитет уџбеника и установљено је да је квалитет уџбеника који су
тренутно у понуди добар(издавачи Pearson,Oxford,Завод).
-У јуну је разговарано о подели часова за следећу школску год.
-У школској години је одржано пет састанака актива.

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ ПРОФЕСОРА:
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1.ЕЛЕНА ЛАЧОК

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
___Eлена Лачок__________________(име и презиме)

У школској 2021/22 години израдла сам годишње планове рада за предмет _енглески језик
за следеће разреде: I 5, I 6, II 1, II 2, II 3 III 1, III 5, IV 1 , и пословни енглески у следећим
разредима II 1, II2, III1_, као и индивидуалне оперативне планове рада занаведене разреде
, план допунске и додатне наставе у IV 1 и индивидуални план за ученика Кaпан Младена
II 2 ИОП 2 и Радовановић Милана и Живановић Сару I 6 оба ученика ИОП 2.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовну наставу сам реализовао-ла из следећих предмета, у следећим разредима и
одељењима:
2.1.
РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

1.

предметни наставник
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Планиран
о часова
(по
одељењу)

Реализова
но часова
(по
одељењу)

Укупно
реализова
но часова
(по
предмету)

Укупно
нереализо
ваних
часова (по
предмету)

Енглески језик

I

5

70

70

70

0

Eнглески језик

I

6

68

68

68

0

Енглески јези
Пословни енглески

II

1
1

70
37

70
36

70
36

0
1

Eнглески jeзик
Пословни енглески
Енглески језик

II

72
36
70

71
37
70

71
37
70

1

II

2
2
3

Енглески језик

III

1

68

67

67

1

Енглески језик

IV

1

96

96

96

0

0
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Енглески језик

I

5
6

4
5

Енглески језик

II
II
III
IV

1
2
1
1

6
1
1

II1
II 1

1
2

4
1

Пословни енглески

БР. ЧАСОВА

ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕД

БР. ЧАСОВА

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

10

1. Обавезне ваннаставне
активности
Час одељењског старешине
2. Слободне ваннаставне
активности
Стваралачке и слободне
активности (секције....
Културна и јавна
делатност школе
(прославе, свечаности,
манифестације...)
3. Рад у стручним
органима(стручна
већа,педагошки
колегијум,активима
(САРШП, САШРП),
тимовима (Тим за
унапређивање рада школе,

I , II, III, IV

сва

I,II,III,IV

I,II,III,IV

БР.
ЧАСОВА

ОДЕЉЕЊЕ

ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

РАЗРЕД

2.3.

РАЗРЕД

ДОДАТНА
НАСТАВА

БР. ЧАСОВА

РАЗРЕД

ДОПУНСКА
НАСТАВА

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ

2.2.

АКТИВНОСТ
(унетиизвештај о
реализованојактивности)

дежурства у школи и на
ванредним испитима

8

консултације ванредних
ученика и испитивање
ванредних ученика

12

одељенска већа
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Тим за оглед, Тим за
самовредновање, Тим за
стручно усавршавање, Тим
за превенцију насиља, Тим
за инклузију)
4. Друга задужења
(уређивање сајта школе,
ШОК, промоција школе,
штампање сведочанстава и
диплома, преглед дневника,
преглед сведочанстава и
диплома, организација
екскурзије, организација
матурке вечери, обука
запослених, организација
Спортског дана, секретар
матурског испита...)

I,II,III,IV

7

наставничка већа

3

стручна већа

7

Вођење педагошког
дневника и ученика ,
писање извештаја о успеху
дежурства

2. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

I6

3,00

4,43

Енглески језик

II 1

3,93

IV
1
II 3

Енглески језик

II 2

3,94

Пословни енглески

II 1

4.03

II 2

4,19

III 1

4,45

4,40

СРЕДЊА
ОЦЕНА
ПРЕДМЕТА

Енглески језик

СРЕДЊА
ОЦЕНА

4,28

ОДЕЉЕЊЕ

III1

СРЕДЊА
ОЦЕНА

СРЕДЊА
ОЦЕНА

2,94

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ

I5

СРЕДЊА
ОЦЕНА

СРЕДЊА
ОЦЕНА

Eнглески језик

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ

ПРЕДМЕТ

СРЕДЊА
ОЦЕНА

СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА
ОДЕЉЕЊЕ

3.1.
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ТАКМИЧЕЊА

3.2.
Ред.бр.

НИВО ТАКМИЧЕЊА

1.

Школско такмичење

2.

Општинско такмичење

3.

Окружно такмичење

4.

Републичко такмичење

Предмет/ Назив
такмичења

Бр.
ученика

РЕЗУЛТАТИ

3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1.

РАД СА УЧЕНИЦИМА

Рад са ученицима
као одељ. старешина
Бр. часова
Бр.
одељ. стареш. индивидуалних
разговора

4.2.

Рад са ученицима
као наставник
Групни
Индивидуални
разговори са
разговори са
васпитном
ученицима
тематиком (бр.) (бр.)
10
8

РАД У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ

Назив програма

Активност

Опис

4. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВЕЋИМА, РОДИТЕЉИМА, МЕДИЈИМА,
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
5.1

РАД СА РОДИТЕЉИМА

Бр.родитељских састанака
Општи

Бр.индивидуалних
разговора са родитељима

Одељењски
2
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5.2

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА (*руководилац)
Назив стручног органа/тима

Број седница/састанака на којима сам
присуствовао-ла
3

Стручни актив (САРШП, САШРП)
Стручно веће
Одељењско веће
Педагошки колегијум
Наставничко веће
Тим за прославе .......
Тим за .......
5.3

12
7
3

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И МЕДИЈИМА
Институција, установа, организација
локалне средине, медији

Датум и врста активности

1.
2.
3.
4.
5.
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6.1

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
Назив
Бр. сати

Вебнар о државној матури

1

. Selfie 2021-2022 session 2

1

Домаћи задатак у
функцији повећања
ученичких
постигнућакат.бр. 434

32

Digital Literacy Summer
|School
Укупно: __58__ сати/бодова
Укупно: ___59_ сати/бодова

АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУП
Назив
Бр. бодова
1
. Са стручњацима на вези
2- безбедност током
пандемије

24
Укупно: _1____бодова

116
6.2

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Ред.
бр.

Назив

Датум

Етика и интегритет

8

Програм обуке за запослене
у образовању/дигитална
учионица/ дигитално
компетентан наставникувођење електронских
уџбеника и дигиралних
образовних материјала

19

Бр.сати
припреме

Бр. сати
Бр. сати ∑
реализације присуство,
анализи и
дискусији

Укупно сати: _27___

2.Бокић Тереза
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ШКОЛСКА ГОД.2021/2022

У школској 2021/2022 сам у потпуности остварила план и програм у свим одељењима и
успешно сам реализовала наставу на даљину преко Google учионице.
Похађала сам семинар путем интернета „Домаћи задатак у функцији повећања ученичких
достигнућа“,број у каталогу 434,број бодова 32.,компетенција К2
Такође сам похађала семинар Етика и интегритет.
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3.Деља Анђелка
Назив установе
Име и презиме
Радно место

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
ETШ "Паја Маргановић", Панчево
Анђелка Деља
Проф. латинског језика

Година/период за који се извештајпредаје

Стручно усавршавање
ван установе

Стручно усавршавање
у установи

Облик стручног
пппппишеусавршавања(огледни,
угледни час,радионица)

Ниво
(стручни
актив, веће
и друго)

Школска 2021/2022. година

Датум
реализације,
број бодова

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
Координисање, вођење,
остало...)

Документ
у установи
који доказује
реализацију

/

Услед епидемије болести /
COVID-19, овакве
актвности нису
одржаване
Облик стручног
усавршавања(семинари, стручне
трибине, конференције. конгреси,
летње и зимске школе)

/

/

Време и место
реализације,
Компетенција,
бр.бодова

Документ који доказује
реализацију, сертификат,
потврда/уверење,
број и датум документа

"SELFIE 2021-2022, session 2"

07.04.2022.,
1 бод

Сертификат

Дигиталне приче и бајке,
Каталог ЗУОВ
каталошки број 428, К2, П1

почетак,08.07.,
трајање 5 недеља,
40 бодова

Сертификат

4. Извештај о раду у школској 2021/22 Години
Наставник: Снежана Милутиновић
Предмет: Немачки језик, други страни језик
У школској 2021/22. години због пандемије Covid-19 вирусом, школе су биле принуђене
да раде и на даљину, електронским путем, било да се радило о моделу комбиноване
наставе (онлајн и у школи) или по моделу чисте онлајн наставе. С обзиром на изузетно
тешку епидемиолошку ситуацију и на опсежне мере заштите здравља ученика и
наставника, настава је успешно реализована у свим разредима и одељењима.
Услед измена у школском календару, своје наставне планове, удџбенике и наставни
материјал прилагодила сам потребама наставе на даљину уз интензивно коришћење ИКТ
технологије.
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За потребе рада са ванредним ученицима (дошколовавање за 5 степен стручне спреме угоститељске и туристичке струке) сачинила сам наставни план који је верификован од
стране Министарства просвете и у сарадњи са школским библиотекаром набавила
стручну литературу и наставни материјал за туристичке и угоститељске профиле.
Назив установе
Име и презиме
Радно место

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
ETШ "Паја Маргановић", Панчево
Милутиновић Снежана
Професор немачког језика

Стручно
усавршавање
у установи

Година/период за који се извештај предаје

пппппише Облик стручног
усаврсавања
(огледни, угледни
час,радионица)

Ниво
(стручни актив,
веће и друго)

Датум реализације,
број бодова

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисање,
вођење,
остало...)

Документ
у установи
који
доказује
реализацију

Облик стручног усавршавања (семинари,
стручне трибине, конференције.
конгреси, летње и зимске школе)

Време и место
реализације,
Компетенција,
бр.бодова

1. Семинар
(обука програма стручног усавршавања)

03.10. 2020.,
Смедерево,
К1
8 бодова

Уверење број 318/15,
03.10.2020. год.

08.02.2021. –
07.3.2021,
Програм реализован
електронским путем,
(К4)
32 бода

Уверење број 31804,
27.марта 2021. год.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Стручно усавршавање
ван установе

Школска 2021/22. година

2. Семинар
(обука програма стручног усавршавања)
„ИНТЕРНЕТ УЧИОНИЦА“

3. Семинар
(обука програма стручног усавршавања)
„СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
КАО ПРЕТПОСТАВКА УСПЕШНЕ
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА“

13.маја. 2021.
(К3)
8 бода

Документ који доказује
реализацију, сертификат,
потврда/уверење,
број и датум документа

Уверење број
81/2021
13.маја 2021.

28.5.2021.- 11.6.2021.
4. Семинар
(обука програма стручног усавршавања)
ЗОУВ-а
„ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА“

Програм реализован
електронским путем,
(К1. K2)
24 бода

Уверење ћебити
достављенопочетком школске
2021/22 године
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5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
1.

Стошић Аницa

(име и презиме)

предметни наставник

Stručno usavršavanje u školskoj 2021/22 godini
-Seminar 331: Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja: Pametni
telefon kao nastavno sredstvo 21. veka
- Učešće u Erasmus+ projektu Smartourism:
- Učešće na 2 LTTA (Learning/Teaching/Training event) događaja u Bugarskoj i Italiji
- Prisustvo na onlajn obukama:
1) Digital tools and film shooting techniques
2)How to promote on social media

2. Александра Михаиловић
предметни наставник
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ШКОЛСКА ГОДИНА 2021/2022.

У школској 2021/2022.години сам у потпуности остварила план и програм у свим
одељењима(1-4, 2-4, 4-4 француски језик и 1-1, 1-5 грађанско васпитање) и успешно сам
реализовала наставу на даљину преко Google учионице када је било потребе за тим.
Похађала сам ЗУОВ семинар,Дигитална учионица,24 бода и семинар за грађанско
васпитање, 8 бодова.
Такође сам похађала обукуна даљину „Етика и интегритет“.

3. Јелена Божић
У школској 2021/22. години, у марту месецу, преузела сам годишње планове рада за
предмете Енглески језик, Пословни енглески језик за следеће разреде: I7, II7, III5, III6 и
III7 као и индивидуалне оперативне планове рада за наведене разреде.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовну наставу сам реализовала из следећих предмета, у следећим разредима и
одељењима:
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2.1.
ПРЕДМ
ЕТ

Енглески
језик
Енглески
језик
Пословни
енглески
језик
Пословни
енглески
језик
Енглески
језик

2.2.
ПРЕДМЕ
Т

Енглески
језик

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
РАЗР
ЕД

ОДЕЉЕ
ЊЕ

Планира
но
часова
(по
одељењу)

Реализова
но часова
(по
одељењу)

Први

I7

68

68

Други

II7

62

62

Трећи

III5

33

32

Трећи

III6

58

58

Трећи

III7

30

30

Укупно
реализова
но часова
(по
предмету)

Укупно
нереализова
них часова
(по
предмету)

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ДОПУНСКА НАСТАВА
РАЗ
ОДЕ
БР.
РЕД
ЉЕЊ
ЧАСО
Е
ВА

ДОДАТНА НАСТАВА
РАЗР
ОДЕЉ
БР.
ЕД
ЕЊЕ
ЧАСО
ВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА
РАЗР
ОДЕЉ
БР.
ЕД
ЕЊЕ
ЧАСО
ВА
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2.3.

ВАННАСТАВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
РАЗРЕД

1. Обавезне ваннаставне
активности
Час одељењског старешине
2. Слободне ваннаставне
активности
Стваралачке и слободне
активности (секције....
Друштвене активности
(Ученички парламент,
Ученичка задруга, Црвени
крст... )
Културна и јавна
делатност школе (прославе,
свечаности,
манифестације...)
3. Рад у стручним
органима (стручна
већа,педагошки колегијум,
активима (САРШП,
САШРП), тимовима (Тим
за унапређивање рада
школе, Тим за оглед, Тим за
самовредновање, Тим за
стручно усавршавање, Тим
за превенцију насиља, Тим
за инклузију )
4. Друга задужења
(уређивање сајта школе,
ШОК, промоција школе,
штампање сведочанстава и
диплома, преглед дневника,
преглед сведочанстава и
диплома, организација
екскурзије, организација
матурке вечери, обука
запослених, организација
Спортског дана, секретар
матурског испита...)

ОДЕЉЕЊЕ

БР.
ЧАСОВА

АКТИВНОСТ
(унетиизвештај о
реализованојактивности)
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1. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
СРЕДЊА ОЦЕНА УСПЕХА

3.1.
ПРЕДМЕТ

ОДЕЉЕЊЕ

СРЕДЊА
ОЦЕНА

Енглески
језик
Енглески
језик
Пословни
енглески
језик

I7

3,59

II7

3,33

III5

3,21

Пословни
енглески
језик

III6

4,40

Енглески
језик

III7

4,29

3.2.
Ред.бр.

ОДЕЉЕЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ

СРЕДЊА
ОЦЕНА

СРЕДЊА
ОЦЕНА
ПРЕДМЕТА

3.69

ТАКМИЧЕЊА

1.

НИВО
ТАКМИЧЕЊА
Школско такмичење

2.

Општинско такмичење

3.

Окружно такмичење

4.

Републичко такмичење

Предмет/ Назив
такмичења

Бр.
ученика

РЕЗУЛТАТИ
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2. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
РАД СА УЧЕНИЦИМА

4.1.

Рад са ученицима
као одељ. старешина
Бр. часова одељ. Бр.
стареш.
индивидуалних
разговора

Рад са ученицима
као наставник
Групни
Индивидуални
разговори са
разговори са
васпитном
ученицима (бр.)
тематиком (бр.)

РАД У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ

4.2.

Назив програма

Активност

Опис

3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВЕЋИМА, РОДИТЕЉИМА, МЕДИЈИМА,
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
РАД СА РОДИТЕЉИМА

5.1

Бр.родитељских састанака
Општи

5.2

Бр.индивидуалних разговора
са родитељима

Одељењски

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА (*руководилац)
Назив стручног органа/тима

Стручни актив (САРШП, САШРП)
Стручно веће
Одељењско веће
Педагошки колегијум
Наставничко веће
Тим за ........
Тим за .......

5.3

2
2

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И МЕДИЈИМА
Институција, установа, организација
локалне средине, медији

1.
2.
3.

Број седница/састанака на којима сам
присуствовао-ла

Датум и врста активности
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4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6.1

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
Назив
Бр. сати
Етика и интегритет
8

АКРЕДИТОВАНИ СТРУЧНИ СКУП
Назив
Бр. бодова

Укупно: __8__ сати/бодова

Укупно: _____бодова

Укупно: __8__ сати/бодова

6.2

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Ред.бр.

Назив

Датум

Бр.сати
припреме

Бр. сати
реализације

Бр. сати
присуство,
анализи и
дискусији

Укупно сати: ____

4. Сања Стојановић-Керекеш
професорка је у марту 2021 преузела 3-4,руски језик као други страни језик у потпуности
је остварила планирани програм.
Извештај урадила председник актива, Бокић Тереза

∑
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ

Стручно веће наставника математике, физике и информатике се у школској 2021/22.
години састало шест пута ( 3.9., 24.11., 3.12., 24.1., 11.05. и 24.06.). Сви чланови Стручног
већа (Душан Мрвош, Драгољуб Перишић, Сандра Поповски, Спасенија Живковић, Сања
Атанацковић, Јадранка Станимировић и Данијела Влајин Ранисављевић) су редовно
долазили на састанке.
Ове школске године радили смо и по комбинованом моделу наставе и регуларно.
Одељења су била подељена у две групе, које су наизменично (на недељу дана) долазиле у
школу. Када ученици нису у школи, били су у обавези да прате наставу преко гугл
учионице. Ученици су могли да се изјасне да наставу прате искључиво на даљину. Сви
чланови Стручног већа имали су од септембра месеца оформљене гугл учионице са
одељењима у којима предају. Гугл учионице су коришћене за ученике који су били
одређене недеље код куће и за ученике који су се изјаснили за наставу на даљину.
Ванредни испити су одржани у августовском, октобарском, децембарском,
фебруарском, априлском и јунском испитном року.
Договарали смо се око учешћа у разним тимовима наше школе, коришћењу уџбеника
у настави, распореду писмених провера, израђивали смо и анализирали годишње и
оперативне планове рада. Посебна пажња је била усмерена на ученике који се школују по
ИОП-у.
Одржан је састанак са директором школе 3.12.2021. године на којем смо причали о
реализацији наставе по комбинованом моделу, семинарима које желимо да похађамо ове
школске године, наставним средствима којиа нам недостају, као и о проблемима са којима
се сусрећемо.
Чланови актива су слушали предавање о екстерној матури које је одржала Нада Ранковић
16.11. 2021. У Априлу 2022. је била одржана пробна екстерна матура на којој су ученици
радили тест и из математике.
Чланови актива (Драгољуб Перишић, Сандра Поповски и Сања Атанацковић) су поред
тога били у организацији PISA тестирања у нашој школи које је било одржано у марту и
које је успешно обављено. Било је тестирано 40 ученика наше школе у 3 одвојене сесије.
Поред тога ове школске године су ученици и запосленени у нашој школи, обавили (прву
за сада) онлине анкету под називом : самовредновање и процену дигиталних капацитета
школе – селфи, чији ће обимни резултати бити обрађени пре септембра 2022.
Извештај поднео председник стручног већа,
Драгољуб Перишић.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЋНОГ ВЕЋА ЕКОНОМИСТА

У току 202/22 Стручно веће је имало следеће активности:
- учествовало је у консултацијама око распореда часова и кабинета
- учешће у планирању наставе
- планирање уџбеника за текућу школску годину
- учешће у изради школских докумената
- учешће у спровођењу епидемиолошких мера у школи
- учешће у обукама електронског дневника у наставу, као администратори
- учешће на обукама за разне он-лине платформе
- рад у тимовима
- свакодневна сарадња са другим стручним већима
- свакодневна сарадња са ПП службом
- планирање и организовање допунске и додатне наставе
- планирање и организовање он-лине наставе
- направило план семинара за текућу школску годину
- организована секција из предузетништва и припремање за такмичењa током 2022
- одржано је пет састанака већа и то три у првом полугодишту и два у другом
- скоро сви чланови су активно учествовали у раду већа
- редовно одржавање рачунарске опреме и кабинета
- чланови учествовали на великом броју вебинара
- одржане консултације са ванредним ученицима
- одрађени ванредни испити у октобру, децембру, фебруару, априлу и јуну месецу
- разматран успех ученика на сваком кварталу
- разматран успех ученика на крају првог полугодишта и на крају године
- урађене консултације око екстерне матуре
- испланирана и организована припремна настава за матуранте
- рад са матурантима
- присуство чланова на угледним часовима наставника школе
- оцена успешности реализованог градива
- такмичење из предузетништва у организацији Факултета за финансије и банкарство
у Новом Саду
- Такмичење из статистике
- учешће чланова већа и у другим тимовима у школи
- рад на организацији отварања Ученичке компаније
- презентација наше школе и смерова будућим основцима
- учешће на изради новог сајта
- рад на презентацији наше школе
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-

припремање ученика за такмичења
сарадња наставника са секцијом за предузетништво
анализа постигнућа матураната на завршним испитима
организовање и планирање припремне наставе за разредне испите
организовање и планирање припремне наставе за поправне, матурске испите у
августовском року
на основу конкурса за школску 2022/23 одрађена подела предмета у сарадњи са
Директором школе
Узете активности у оквиру ученичке задруге и покретања пекаре, као и покретање
туристичке агенције у оквиру које су реализована три излета.
Активности на уређењу кабинета за предузетништво
Успостваљења добра међуљудска сарадња у самом активу
Извештај поднео председник Стручног већа,
Бранислав Ровчанин.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА, БИОЛОГИЈЕ,ХЕМИЈЕ, ИСХРАНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ КУЛТУРЕ
У школској 2021/2022. године одржано је 7 састанака Стручног већа наставника физичког
васпитања, биологије и хемије - 30.08., 02.12.2021. године и 25.01.,10.03., 04.04, 26.05. и
27.06.2022. године
Чланови Актива су професори физичке културе Биља Трифуновић, Љупче Цветкоски и
Немања Радић (замена за колегу Небојшу Поповског), професор биологије Ана Дангубић,
доктор Драган Маргитин и професор хемије и познавања робе Јасмина Перковић.
Школска година је почела непосредном наставом у школи, али се редовно пратила
епидемиолошка ситуација и у складу са њом, одељења су се делила у групе и радила
комбинованим моделом , па настава се паралелно одвијала, и непосредно у школи и
онлајн, путем гугл учионица на платформи наше школе.
Разговарали смо о плановима наставе и учења,а велики проблем су нам и уџбеници који
се не поклапају са новим плановима наставе и учења.
Разговарали смо о набавци нових наставних средстава као и опреме за колеге који предају
физичко васпитање.
Професори физичког васпитања су поделили спортска такмичења како би што боље
припремили ученике.
Професор Љупче Цветкоски водио је ученике наше школе на такмичења:
12.10.2021.год у просторијама мађарског дома ,,Петефи Шандор“ одржано је општинско
првенство за средње школе у стоном тенису.Треће место и бронзану медаљу освојила је
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Лана Јеремић ученица 2/1 у женској конкуренцији.У мушкој конкуренцији наступио је
Марко Крстин ученик ¼.
18. новембра 2021.год. одржано је у сали Пољопривредне школе,,Јосиф Панчић“
општинско првенство у баскету 3 на 3. ЕТШ ,,Паја Маргановић“ је победила у финалу и
тако постала првак општине и пласирала се за окружно првенство као представник наше
општине.Састав екипе: Кнежевић Страхиња, Тимић Балша, Сушец Петар, Шиљковић
Ђорђе и Микић Зоран.
Професорка Биљана Трифуновић је 02.03.2022. учествовала на општинском такмичењу из
одбојке.Ученице наше школе освојиле су прво место.
Професор Љупчо Цветкоски водио је следеће ученице на општинско такмичење у
атлетици: Мркела Марија, Марић Сања, Славковић Атина, Симеунов Ивана, Арсић Анита,
Шкрбић Милица, Милићев Андреа, Јаснић Милица, Панчевац Наташа, Чизмаш Ивана,
Јеремић Лана и Станојевић Ања.
Постигнути су следећи резултати:
Мркела Марија – 400м прво место
Марић Сања – 800м прво место
Симеонов Ивана – бацање кугле прво место
Славковић Атина – скок увис прво место
Јеремић Лана – скок увис друго место
Станојевић Ања – скок увис треће место
Арсић Анита – скок у даљ треће место
Јаснић Милица – 100м треће место
За Окружно првенство у атлетици су се пласирале девојке које су победиле у првом кругу
такмичења а то су: Мркела Марија, Марић Сања , Симеунов Ивана и Славковић Атина.
На Окружном првенство у атлетици које је одржано у Вршцу 5.маја 2022.пласирале су се
девојке које су победиле у првом кругу општинског такмичења а то су: Мркела Марија,
Марић Сања, Славковић Атина, Шкрбић Милица и Мунић Милица.
Резултати:
Мркела Марија – 400м прво место
Марић Сања – 800м прво место
Славковић Атина – скок увис друго место
За регионално првенство у атлетици су се пласирале девојке које су победиле у првом
кругу
такмичења а то су: Мркела Марија, Марић Сања и Славковић Атина.
После серије такмичења квалификационог ранга за Републичко првенство у атлетици
пласирале су се две ученице наше школе.
Сања Марић је у трци на 800м заузела 1. место и освојила златну медаљу ( ученица 1/3).
Марија Мркела је у трци на 400м освојила 3. место и бронзану медаљу ( ученица 2/2).
Такмичење је одржано 16. маја у Краљеву.Девојке су се својски трудиле и најпоштеније
репрезентовале ЕТШ,,Паја Маргановић“. Освојене су две медаље и по томе смо
најуспешнија средња школа у Банату.
Колеге смо похвалили а директор је, на заједничком састанку, обећао да ће се школа
захвалити сваком колеги који достојно репрезентује нашу школу.
У периоду од 08.11.до 12.11.2020. имали смо прекид наставе-ванредни распуст због
епидемије грипа, а од 15.11.смо наставили са наставом и тако смо и завршили прво
полугодиште ( 23.12.2021.)
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Друго полугодиште смо започели 10.01.2022. и настава је била онлајн те прве недеље а
касније по комбинованом моделу, односно непосредно у школи. Такође смо имали
ванредни распуст у периоду од 16.-18.02.2022. Управо због епидемије корона вируса
планирани излети нису реализовани, али ћемо их пребацити у акциони план нашег
Стручног већа за наредну школску годину.
У складу са тим,дошло је и до измене школског календара, па је наставна година завршена
24.06.2022.
Сви наставници имају формиране гугл учионице у које су укључени сви ученици, док се
додатна комуникација са ученицима одвијала и путем електронске поште, вајбер или
воцап група.
Редовно су одржавани састанци Педагошког колегијума и сви чланови већа су
благовремено били информисани о одлукама са тих састанака.Имали смо и састанак са
директором школе и директор је изразио жељу да се у наредном периоду чешће састајемо
и позвао нас је да му се обратимо сваки пут, када нам буде потребно.
Чланови стручног већа узели су учешће: у хуманитарним базарима,у организацији наше
школе, У ПИСА тестирању. Пилот пројекту државне матуре. СЕЛФИ самовредновању, На
матурским испитима, било као чланови тима, координатори или дежурни наставници.
Чланови стручног већа размењивали су своја знања у вези рада у гугл учионици, као и
евиденције у електронском дневнику, планирању часова, али и формативног и сумативног
оцењивања. Такође смо размењивали искуства у вези стручног усавршавања и
информација неопходних за учешће у обукама од јавног значаја.
У току је програм обуке „Етика и интегритет”. Поједини чланови нашег већа су успешно
завршили обуку, док они који нису имају рок за спровођење до 31.12.2022. године.
Анализирали смо успех и владање ученика на крају сваког тромесечја, на крају првог
полугодишта и на крају школске године. Констатовали смо да у условима онлајн наставе
успех ученика би требало да буде знатно бољи, али ипак није тако.
Основни проблем је слаб одзив ученика на допунску наставу, коју смо покушали да
организујемо и онлајн,али ни то није дало резултате.
Ванредни испити су редовно одржавани, у октобарском, децембарском,
фебруарском,априлском и јунском испитном року. Априлски рок је померен за мај месец
Реализовани су и разредни испити у јунском испитном року, а на крају полугодишта и на
крају школске године утврђени су термини допунске наставе као и распоред поправних
испита у августовском испитном року,и формиране су комисије.
Предат је годишњи план стручног усавршавања.
Реализовани су и разредни испити у јунском испитном року, а на крају полугодишта и на
крају школске године утврђени су термини допунске наставе као и распоред поправних
испита у августовском испитном року,и формиране су комисије..
Урађен је предлог поделе часова за наредну школску годину, у складу са новим
Правилником о степену и врсти образовања наставника који је објављен у мају 2022.
Извештај поднела председник стручног већа,
Јасмина Перковић.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА УГОСТИТЕЉСКЕ СТРУКЕ
Састав Стручног већа:
Синиша Наумовић ( наставник Куварства са практичном наставом)
Бранко Будалић ( наставник Услуживања са практичном наставом)
Весна Стаменковска (наставник Посластичарства са практичном наставом)
Светлана Стојшић Грујичић (наставник Посластичарства са практичном наставом)
Крсмановић Андријана (наставник Куварства са практичном наставом)
Виолета Добросављевић (наставник Услуживања са практичном наставом)
Милан Радивојев (наставник Услуживања са практичном наставом)
У септембру месецу школска година почела је на време уз примену свих прописаних
епидемиолошких мера. Одељења су подељена на групе тако да једне недеље иде једна
група а друге недеље друга група. Група која је код куће прати наставу онлајн
коришћењем гугл учионице или праћењем наставе на порталу RTS – Планета- Моја
школа.
У октобру месецу одобрено је финансирање пројекта за опремање угоститељских
кабинета. Почетком месеца одржан је састанак Републичког актива наставника
услуживања, куварства и посластичарства.
Новембар месец обележен је опремањем угоститељских кабинета.
У децембру месецу анализирали смо успех ученика и закључили оцене. Крај првог
полугодишта. Распуст због епидемиолошке ситуације у земљи почео је 18.12.2020.године.
Родитељски састанак одржан је онлајн. У току месеца снимљени су часови из услуживања
и куварства за RTS Planetu.
Друго полугодиште у јануару почело је 18.01.2021.године. Реализовани су испити за
ванредне ученике. Из Покрајинског секретаријата за образовање стигло је одобрење о
упису кандидата за пети степен за специјално образованје за смер кувар, конобар и
посластичар. Обележена је и школска слава Свети Сава уз поштовање сввих прописаних
епидемиолошких мера.
Настава у фебруару месецу одржана је по предвиђеном плану и програму. Одржани су
планирани часови блок наставе. Сатанак актива наставника угоститељске струке одржан је
19. Фебруара у Суботици. Тема састанка је 17. Републичко такмичење ученика трећег
степена угоститељско туристичких школа Србије.
Март месец обележен је онлајн наставом преко гугл учионице по предвиђеном плану и
програму. Планирано Републичко такмичење за 24.март је одложено.
Настав у априлу апримесецу одржава се онлајн од 01.04.- 16.042021. године а затим је
настава реализована по комбинованој методи. Почетком априла одржан је састанак код
директора поводом оснивања ученичке задруге. Од Министарства просвете добили смо
исте смерове за упис ученика као прошле године. Разлика је само што смо добил код
одређених смерова број ученика који ће бити на дуалном школовању.
У мају месецу имали смо мањи распуст од 30.04. – 04.05.2021. обележавајући Првомајски
и Ускршњи празник. Пошто се ближи крај школске године са матурантима су одржани
часови припремне наставе за завршни испит. Седамнаесто Републичко такмичење
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угоститеско туристичких школа Србије у куварству, посластичрству и услуживању
одржано је од 13.- 15. маја 2021. на Палићу. Посластичари су освојили друго место.
У јуну месецу реализован је завршни испит за матуранте. Одрађена је професионална
пракса. Реализовани су поправни и разредни испити. Завршена је школска година.
Извршена је подела предмета за наредну школску годину у оквиру актива.
Почетком јула месеца одржан је упис ученика у први разред и формирана су одељења. За
смер конобар нису попуњена места.
Извештај поднела председник стручног већа,
Светлана Стојшић Грујичић.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ ,
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ И ТУРИСТИЧКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧИНЕ СЛЕДЕЋИ ПРОФЕСОРИ:
Живана Крејић, професор туристичке групе предмета,
Бранислав Ровчанин, професор туристичке групе предмета
Ивана Јокић,професор туристичке групе предмета
Бранка Марковић,професор туристичке групе предмета и професор географије
Ребека Керекеш, професор туристичке групе предмета- замена за Живану Крејић
Милан Параушић,професор историје
Марко Опачић, професор историје
Милица Младеновић Милановић, професор музичког
Никола Рикановић, професор ликовног
У овој школској години одржали смо 11 састанака, неки су били уживо, а већина он лајн
преко мејла, о чему8 постоји извештај у ес дневнику наше школе.
Извештај за август 2021. године
У августу смо анализирали упис првака и констатовано је да су сва одељења уписана. Из
нашег Стручног већа није било поправних испита тако да смо задовољни са завршетком
претходне школске године. Матуранти су полагали тест за стручно теоретску проверу
знања у августовском року и сви су положили (6 ученика).
У овој школској години неће бити технолошких вишкова из нашег Стручног већа.
Професори су добили распоред часова. Настава ће се одвија по различитим моделима у
зависности од епидемиолошке ситуације. Ми ћемо почети школску годину, нормално, а
часови ће трајати 45 минута.
Уџбеници који се користе у школској 2021/22. години исти су као и претходне године,
само је дошло до измена за Историју код трогодишњих одељења и изашао је нови уџбеник
за Агенцијско пословање у првој години код туриста. Велики недостатак су уџбеници за
Агенцијско и хотелијерско пословање у другој, трећој и четвртој години који не прате
предвиђени план и програм. Наставна средства која користимо су карте, неме карте,
историјски и географски атласи, презентације, ИКТ.
Професорка Живана Крејићпотисала је уговоре са објектима туристичке привреде
социопартнерима како би ученици друге и четврте године могли да у њима обављају
професионалну праксу и блок наставу. Колегиница је поднела извештај е о раду Школског
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одбора и извештај и план рада Тима за развојно планирање. Колегиница је ангажована на
припреми уџбеника Економика туризма за студенте Факултета за пословне студије и
право, Универзитета Унион у Београду. Колегиница је објавила и следеће научне радове:
Krejić,
Ž.,
&
Milićević,
S.
(2021).
Research
on
tourists’
satisfactionwiththegastroofferof Novi Sad. Anali Ekonomskog fakulteta u
Subotici, 57(45), 41-50.
Krejić,
Ž.,
&
Milićević,
S.
(2021).
MotivesforvisitingthenationalparksofSerbia. Journal
on
ProtectedMountainAreasResearchand Management, 13, 21-28.
Krejić, Ž., & Palić, J. (2021). TRAVEL CULTURE IN YUGOSLAVIA: AN
ANALYSIS OF TOURISM PROPAGANDA. FactaUniversitatis, Series:
Philosophy, Sociology, PsychologyandHistory, 165-177.
UNIVERZITET „UNION-NIKOLA TESLA“, BEOGRAD Fakultet za poslovne studije i pravo
Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd, Brendiranje nacija i država,
Monografija, ISBN 978-86-81088-49-4,
Naslov rada: UTICAJ SOCIODEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA ISPITANIKA NA
BRENDIRANJE NACIONALNOG PROIZVODA U OKVIRU PROJEKTA „MADE IN
SERBIA“, autori: Nenad Vujić Živana KrejićMilijanka Ratković
Krejić, Ž., & Palić, J. THE IMPACT OF COVID-19 ON THE BUSINESS OF
HOTEL COMPANIES IN SERBIA. COVID-19 PANDEMIC CRISIS
MANAGEMENT A NON-MEDICAL APPROACH
Колега Никола Рикановић је предао захтев за учешће на пројекту „Молитва- Косовка
девојка“ која ће се реализовати у Новом Саду 2022. године
Усвојен је и распоред за практичну наставу, блок, професионалну праксу. Усвојен је и
план писмених провера за први квартал. Усвојен је распоред дежурстава професора и
ученика.
Колега Никола Рикановић у настави користи и своје платформе. .
У току овог месеца имали смо рад и са ванредним ученицима и све је на испиту протекло
у реду. Неки професори били су ангажовани и на полагању Матурских и Завршних
испита.
Предати су Годишњи планови нашег Стручног већа Управи школе, а већина колега
предало је и своје Планове рада за ову школску годину, као и планове допунске, додатне
наставе и секција. Такође неки чланови нашег стручног већа налазе се у школским
тимовима. Одржан је састанак тима за самовредновање, а за председника тима именована
је Бранка Марковић. Такође, из нашег Стручног већа Бранислав Ровчанин је постао
председник Тима за маркетинг школе.
Током августа имали смо неколико седница Одељењског већа. За нову школску годину
значајна је седница од 30.08. пошто су конституисана Одељењска већа и договорили смо
се какве безбедоносне мере спроводимо током епидемије Ковид. Договорили смо се и о
начину уношења података у електронски дневник. Колегиница Марија Боговић одржала
нам је предавање да нас подсети како правилно да унесемо податке у е дневник
Извештај за септембар 2021. године
2. Разно
У септембру компанија Рамико узела је мере за униформе за туристичке техничаре за прву
годину.
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Обављено је потписивање уговора са пословним партнерима у вези стручне праксе за 2. и
4. годину смер туристичко-хотелијерски техничар и распоређивање ђака на праксу.
Извршена је овера и предавање спискова управи школе. Стална комуникација са хотелима
и туристичким агенцијама везано за квалитет ученичке праксе и редовност. Ученици
похваљени у београдским хотелима за преданост раду;
Професорка Живана Крејић је задужена за одржавање и редовно извештавање путем
фејбука и инстаграма школе о свим активностима, везаним за школска дешавања и све
смерове (куваре, конобаре, посластичаре, економске техничаре, туристичко-хотелијерске
техничаре, позиве за ученичке стипендије, учешће на конкурсима, итд).
Извршено је писање пројекта по Конкурсу Министарства просвете РС, везано за ученичку
задругу и набавку опреме за кабинет кувара и посластичара;
Oдржани су родитељски састанци као и стална комуникација са родитељима и ђацима;
Успостављена је сарадња са ванредним ученицима и консултације у вези са испитима у
октобарском року.
Обављено је слање допунског извештаја Покрајинском секретеријату за образовање,
везано за конкурс Праксом до знања;
Успостављена је сарадња са Гете институтом- обезбеђивање једне стипедније за
професора, за учење немачког језика;
Договорена је сарадња са Народном банком Србије и организација предавања за ученике и
професоре за 05.10.2021.
Одржана је седници Школског одбора, 15.09.2021.године;
Колегиница Живана Крејић је предала рукопис за факултетски уџбеник Економика
туризма, издавач Универзитет Унион- Факултет за пословне студије и право, Београд.
ИСБН број: 978-86-6102-034-6. Рецензенти: проф. др Слободан Черовић, проф. др
Снежана Милићевић, проф. др Светлана Михић
Прихваћен је рад за објаву у часопису Аустријске академије наука и
уметности: JournalonProtectedMountainAreasResearchand Management, у специјалном броју,
посвећеним резерватима биосфере. Genderdifferencesinvisitormotivationandsatisfaction:
thecaseofGolija-Studenica.
eco.mont – Volume 13, specialissue 2021ISSN 2073-106X printversion – ISSN 2073-1558
onlineversion: http://epub.oeaw.ac.at/eco.mont
https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-13-sis69.
Поручени и набављениуџбеницизаАгенцијскопословањезапрвиразред.
Извештај за октобар 2021. године
Наша школа је била домаћин ученицима и професорима из Средњошколског центра из
Птуја у оквиру удружења Логарска долина у суботу 2.10. Том приликом ученици са смера
туристички техничар и професорка Бранка Марковић дочекали су госте и спровели их
кроз школу. Ученици су презентовали наш град и нашу школу и смерове који се код нас
образују. Ученици и професори угоститељске групе предмета заједно са гостима
припремали су храну и посластице словеначке кухиње.
У просторијама наше школе 5.10. одржано је предавање Народне банке Србије на тему
„Одговорне финансије“ и „Заштита корисника“ на којима су присуствовали и чланови
нашег стручног већа. Присуством на овом предавању стекли смо 6 бодова стручног
усавршавања у установи.
У октобру одржане су консултације и испитни рок са ванредним ученицима и све је
протекло у реду.
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Добијена су средства по конкурсу за опремање школе и за ученичку задругу и то ће се
искористити за куповину расхладне витрине у угоститељском блоку.
Извршена је и регистрација Ученичке задруге чиме је и наша школа ушла у савремен
начин извођења наставе. Сви заинтересовани професори и ученици из подручја рада које
покрива наша школа моћи ће да остварују различите активности.
Одржана је и Седнице школског одбор.
Реализација блок наставе код туристичких техничара протекла је у реду о чему је и
координатор добио извештај, а неке активности представљене су на друштвеним мрежама
наше школе.
Успостављена је сарадња са Гете институтом. Успостављена сарадња са колегама из
Солуна са циљем конкурисања школе и туристичко- хотелијерских техничара за праксу у
солунским хотелима.
Професорка Живана редовно води званичне странице школе на фејсбуку и инстаграму.
У оквиру конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за образовање реализовано
је снимање филма за конкурс о мултикултуралности у коме су учествовали ученици
туристичких и угоститељских разреда.
Крајем месеца стигла је прописана униформа за туристичке техничаре.
Школа је расписала јавну набавку у вези Матурске екскурзије.
Крајем месеца урађена је припрема и реализација првог класификационог периода о
којима су извештаји приказани у електронском дневнику. Из нашег стручног већа у овом
класификационом периоду није било недовољних оцена.
Већина активности која су предвиђена за овај месец није могла да буде реализована због
епидемиолошке ситуације.
Извештај за новембар 2021. године
По завршетку седнице Наставничког већа, одржане су седнице Родитељских састанака.
Углавном смо седнице одржавали електронским путем, а родитељима смо путем мејла
слали оцене ученика (преко странице Картице за родитеље).
Родитељи су обавештени и о цени Родитељског динара које је усвојио Савет родитеља, а
висина износи 500 динара. Од сакупљеног новца превиђено је да се купе климе за
поједине учионице. Новац ће се уплаћивати на жиро рачун школе.
У току овог месеца дошло је до промене у календару рада од стране Министарства
просвете, па је продужен Јесењи распуст од 08. до 12.11.2021. године. У току распуста
обавили смо консултације у вези Ерасмусмундус пројекта и Смарт туризма (професорке
Крејић, Стошић и Марковић, док је колегиница Стојановић оправдано изостала).
Настављена је комуникацијасапартнеримаизГрчке, Бугарске, Турске, Италије и
Француске, са којима се овај пројекат реализује.
Ученици су ишли на позоришну представу у организацији Гете института у Дечји
културни центар у Београду (Потић Андреја, Шиљковић Ђорђе и Сретеновић Милош),
водила их је проф. Марковић
Колегиница Крејић учествује у припремању пројекта за реализацију стручне праксе
ученика туристичко- хотелијерских техничара у хотелима у Солуну, током летњег
распуста.
Колегиница Крејић је објавиланаучнирад у Међународномчасопису, Екомонт, поводом 50
годинаодочувањапрвогрезерватабиосфере (о Голији)
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У току овог месеца реализована је блок настава у хотелима и објектима туристичке
привреде за туристичко- хотелијерске техничаре, као и практична настава за ученике 2-4,
која се реализује четвртком и ученике 4-4 која се реализује петком.
Колегиница Крејић успешно води званичне фејсбук и инстаграм странице наше школе
чиме се наша школа на веома леп начин презентује у јавности са свим дешавањима која се
у школи реализују.
Професорке Крејић и Марковић редовно учествују у раду Школског одбора на редовним
седницама као и на седницама које се реализују електронским путем због тренутне
епидемиолошке ситуације
Професорка Марковић увелико припрема ученике четврте године за Стручну матуру, а
ученици су радили пробни тест за Стручно- теоретску проверу знања из Туристичке
географије и Историје уметности.
Завршене су и процедуре око Јавних набавки за Матурску екскурзију и као најбољи
понуђач одабрана је агенција Рапсоди преко које ће у априлу ићи у Требиње и Будву. О
реализацији Јавних набавки обавештени су и родитељи на Савету родитеља на чијој
седници су присуствовале и старешине завршних одељења.
Крајем месеца одржан је састанак педагошког колегијума на коме су из нашег Стручног
већа присуствовали професори Ровчанин, Крејић и Марковић. На овој седници
разговарало се о начину оцењивања у првом полугодишту и о раду Ученичке задруге и
конституисању њених најзначајнијих органа. Сви заинтересовани професори и ученици
могу да узму своје учешће у раду задруге.
На колегијуму, обавештени смо о успешно реализованим пројектима на којима је наша
школа учествовала и позамашним новчаним средствима које смо преко пројеката добили
и на шта је тај новац према пројектима утрошен (куповина компјутера, расхладне
витрине). Упознати смо и са будућим плановима школе и са планом уписа за наредну
школску годину. Договорили смо се да план буде исти као и претходне школске године.
Нејасноће су настале око уписа Туристичко- хотелијерског техничара који се према
Стандарду квалификација по ЗУОВ поделио на Туристички техничар и Хотелскоресторатерски техничар. Тако да би за нашу школу био кориснији смер Туристички
техничар.
Председници актива треба да обавесте чланове стручних већа са одлукама које су донете
на педагошком колегијуму и о потребама сваког наставника да разговара са директором о
неопходним средствима за рад и евентуалним проблемима са којима се запослени сусрећу
о чему сам обавестила наше чланове и пренела директору неке предлоге.
На колегијуму је одлучено да свако Стручно веће пошаље слику ученика и активности за
израду школског календара, што сам и учинила.
Обављена је консултација са ванредним ученицима.
Извештај за децембар 2021. године
У сарадњи са Гете институтом у МЗ Котеж у Панчеву одржана је бесплатна позоришна
представа за ученике и професоре наше школе.
Успешно је реализована блок настава за туристичке техничаре, као и професионална
пракса за ученике другог и четвртог разреда.
Утврђени су коначни договори око поделе плана уписа за наредну школску године где је
недоумица била око смера туристички техничар и хотелско ресторатерски техничар за
које је ЗУОВ израдио стандарде квалификација, а за које ће у току пролећа 2022. године

136
бити урађен план и програм. Наша школа се определила да у том случају упишемо
туристичке техничаре.
Колегиница Крејић успешно реализује постављање школског материјала на фејсбуку и
интаграму. Учествовала је и у писању пројеката на разним конкурсима. Заједно са
помоћником директора учествује у изради материјала за ферификацију смерова по дуалу
за трговце, куваре и конобаре, али и за трговце, трговиске и кулинарске техничаре и з а
редовну и ванредну наставу.
Реализоване су консултације и испити за ванредне ученике и све је протекло у најбољем
реду.
Одржане су седнице школског одбора.
Последњег радног дана 23.12. одржан је Хуманитарни базар на коме су дали учешће и
ученици и професори из нашег Стручног већа. Том приликом подељени су пакетићи деци
из Споменка, а 28.12. однети су пакетићи и на Дечије одељење панчеванке болнице
(професорка Јокић и ученици 3-4 разреда).
У понедељак 27.12. одржана је седница одељењских и наставничких већа, урађена је
анализа успеха на крају првог полугодишта и постигнут договор око реализације
допунских часова за оне ученике који су имали закључене јединице. Настава је у
потпуности реализована и није било никаквих потешкоћа.
Обављен је састанак представника агенције преко које ће се реализовати матурска
екскурзија и одељењских старешина завршних одељења.
Одређене су пописне комисије, а пописи у школи су обављени последње недеље у овој
години.
После седнице одржани су родитељски састанци и подељени одштампани папирићи са
оценама из ес дневника.
Извештај за јануар и фебруар 2022. године
Током распуста требало је да се одржи допунска настава за ученике који су имали
недовољне оцене из предмета који припадају нашем Стручном већу.
Дошло је до промена у саставу нашег стручног већа, пошто је колегиница Живана Крејић
отишла на породиљско одсуство, а њена замена је Ребека Керекеш.
Обележена је слава Свети Сава он лајн. На сајту школе постављена је приредба коју су
урадили ученици наше школе и прослеђена у групе свих одељења.
Одржане су консултације са ванредним ученицима.
Због епидемиолошке ситуације настава се одвијала према комбинованом моделу.
Колегама који предају историју, проследила сам линкове и обавештења која су била
постављена на сајту ЗУОВ.
Наша школа се нашла у пројекту ПИСА тестирања, па су професори општеобразовних
предмета имали обуку и дали инструкције за реализацију тестирања које треба да се
одржи у марту.
Такође, добијене су инструкције за друго пилотирање Државне матуре у коме учествују
ученици завршних одељења. Одржани су вебинари у организацији ЗУОВ и Министарства
просвете на којима су учествовале и колеге из наше школе. Свим запосленим прослеђено
је упутство и обавезе које школа и запослени имају у овом пилотирању. Обавештени
ученици, родитељи, савет родитеља. Друго пилотирање биће реализовано у априлу.
За матуранте одрађена је процедура фотографисања за табло, а стигле су понуде и за
Матурско вече.
Одржани су ванредни испити и све је протекло у најбољем реду.
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Професори треба да саставе питања за Матурски испит завршних одељења. Припреме за
Матурски испит увелико трају за Туристичко- хотелијерске техничаре у оквиру
припремних часова.
Нерадни дани за време државног празника Сретење продужени су због епидемиолошке
ситуације и прерасли су у Сретењски распуст. Због тога нам је стигао нови календар рада
за ову школску годину где нам је продужена школска година и где је потребно
надокнадити два дана у току радних субота.
У току фебруара реализована је и блок настава за туристичке техничаре. Ученици друге и
четврте године у оквиру практичне наставе нису имали проблема током реализације у
објектима туристичке привреде. Ученици који не иду у објекте, практичну наставу
реализују у школи.
Приликом обележавања Дана заљубљених у нашој школи организован је хуманитарни
базар на коме су учешће имали и ученици са смера Туристичко- хотелијерски техничар.
Професорке Аница Стошић и Бранка Марковић, успешно су реализовале учешће у оквиру
пројекта Смарт туризам и посетиле Француску где су учествовали у конференцијама и
састанцима посвећеним овом пројекту, као и стручне посете Жирону, Ла болу, Сен
Назару.
За исти пројекат одабрани су и ученици који треба да учествују у тренинг обуци која ће се
одржати у марту и од којих ће се извршити селекција за путовање у Бугарску.
У школи је одржано општинско такмичење из Српског језика и језичке културе.
Одржане седнице Школског одбора
Извештај за март 2022. године
У овом периоду није могао да се реализује предвиђен план рада зато што је још увек
присутна бојазан од епидемиолошке ситуације.
Изашао је нови Приручник за Матруски испит код Туристичко- хотелијерских техничара
са којим су ученици 4. године упознати. Дошло је до измена. Избачен је други страни
језик који се до сада полагао. Убачено је нови поглавље у тесту за стручно теоретску
проверу знања- Маркетинг у туризму. Извршене су промене и у Практичним задацима и
ценовницима.
На Припремним часовима за Матуру из Агенцијског пословања са ученицима су
провежбани задаци из Маркетинга у туризму. Вежбало се и са новим задацима у оквиру
практичних задатака из Агенцијског и рецепцијског пословања.
У школи је обележен пригодном закуском Међународни дан жена 8. март.
Професорка Бранка Марковић, као старешина 4. године присуствовала је вебинару за
обуку наставника за извођење Пилотирања за државну матуру која ће се реализовати у
априлу 2022.
18. марта Бранка Марковић била је на републичком активу професора туристичке групе
предмета који је одржан у Економској школи у Великој Плани. Упознати смо са новим
образовним профилима за наредну школску годину- Туристички техничар и хотелијерскоресторатерски техничар. Било је разговора о новом Приручнику за Матурски испит код
Туристичко- хотелијерских техничара и уџбеницима за предмет Агенцијско и
хотелијерско пословање.
Колега Бранислав Ровчанин и колегиница Ивана Јокић водили су ученике прве и треће
године на сајам туризма у Београду. Том приликом имали су организован излет на
планини Авала, а на сајму туризма били су гости штанда ТОП-а и одслушали предавање о
железницама.
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У периоду од 19. до 26.03. професорка Бранка Марковић са колегиницом Аницом Стошић
и 5 ученика са смера туристички техничар биле су у Великом Трнову у Бугарској у оквиру
Ерасмус пројекта Смарттуризам.
Дана 28.03.2022. одржана је седница Одељењског и Наставничког већа поводом трећег
квартала, а извештај са седнице налази се у прилогу у Ес дневнику. Из нашег Стручног
већа нема већи број недовољних оцена, осим у трећој години, пошто је колегиница Ивана
Јокић незадовољна радом свог одељења како би им на време указала озбиљност и значај
Агенцијског пословања за Матурски испит.
Извештај, за април 2022. године
Одржано Пилотирање за Државну матуру за ученике четвртог разреда. Сви ученици су
полагали српски и математику, а економски и финансијски техничари, полагали су и тест
из економске групе предмета. Пилотирање је протекло у најбољем реду.
Реализована је петодневна Матурска екскурзија на релацији Панчево- ВишеградТребиње- Будва- Херцег Нови- Котор- Панчево. Извођач екскурзије била је агенција
Рапсоди из Београда и све је протекло у најбољем реду.
Одржани ванредни испити и све је протекло без проблема, а ученици су положили испите.
Постигнут је договор око Матурске вечери коју су потписали ученици са представницима
хотела Југославија у Београду и уплаћена прва рата. Обављено је фотографисање
матураната и професора за табло.
У овом периоду ученици су имали Пролећни распуст који се поклопио са Ускршњим
празницима.
Ученици који учествују у Еразмус пројекту имали су он лајн обуку у оквиру које су
презентовали град и нашу школу. Израдили су и филм о школи који је постављен на сајту
школе.
У оквиру наше школе био је организован Селфи пројекат на коме су узели учешће велики
број професора. Резултати овог пројекта наћи ће се у оквиру Тима за самовредновање
школе.
У школи је реализовано и ПИСА тестирање где су ученици и професори општеобразовних
премета узели своје учешће. Задатак је био да се ученицима објасни функционално учење
и стицање знања из општеобразовних предмета. Учесници су били организовани преко
гугл учионице. Скоро сви ученици су се одазвали овом тестирању, а професори су се
договорили да их награде оценама.
На ЗУОВУ су била обавештења за професоре историје која су им прослеђена путем мејла.
Извештај за мај 2022. године
У мају је било нерадних дана поводом обележавања празника рада. Колегинице Аница
Стошић и Бранка Марковић водиле су ученике у Пескару поводом Ерасмус пројекта. Том
приликом ученици су посетили Рим и имали бројне садржаје и радионице везане за Смарт
туризам.
Ученици завршних разреда припремали су се за екстерну матуру и обављене су све
техничке припреме везане за Матурски испит- предати радни задаци, одрађени термини и
дежурни професори, одрађен припремни тест.
Професори историје предали су задатке за Правне техничаре који су одабрали да на
Матурском испиту полажу овај предмет.
Одржан је хуманитарни базар у оквиру отворених врата школе када су нам у госте дошли
ученици основних школа. У томе је велики удео имао Тим за промоцију у коме се налазе и
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професори из нашег актива. Овај тим је организовао презентацију наше школе по
основним школама са територије града Панчева.
Крајем маја трогодишнја завршна одељења су завршила наставу па су им и оцене
закључене.
Одржана је и промоција Високе хотелијерске школе на коју су били позвани и ученици са
смера Туристички техничар.
Матуранти су имали Матурски плес и реализована је колективна екскурзија на релацији
Панчево- Вишеград- Бања Ковиљача- Тршић- манастир Троноша- Сунчана Река. Панчево.
Изашао је и пано наше школе на згради општине.
Крајем маја извршена је подела предмета за наше Стручно веће и нема технолошких
вишкова.
Извештај за јун 2022. године
У Јуну смо обавили сликање одељења. Одржано је неколико седница одељењских и
наставничких већа за матуранте и остала одељења. Матуранти су се распустили 3.6.2022.
године и организовани су разредни, матурски, завршни и поправни испити. Туристички
техничари су полагали 4 дана матурски испит. Полагали су Српски језик, Тест за
стручнотеоријску проверу знања који се састоји из 4 предмета, Полагали су Израду
тродневног аранжмана и Рецепцијско пословање. Свих 32 ученика су успешно положили
Матурски испит.
Одржано је и матурско вече у хотелу Југославија у Београду 16.06. Подељена су сва
документа матурантима и дипломе 22.06. Носиоци Вукових диплома и ученик генерације
имли су организоване приредбе у организацији општине Панчево.
Настава је завршена за остале ученике 24.06. После тога одржане су седнице одељењских
и наставничких већа за разредне испите и седнице којима се потврђује успех ученика.
Потребно је да се предају сви годишњи извештаји- веће, тимови и годишњи планови за
наредну школску годину- планови предмета које професори предају, планови већа,
тимова.
28.06. предвиђен је упис ученика у наредну школску годину, а упис у први разред обавиће
се средином јула.
Упознати смо са календаром рада за наредну школску годину и активностима током
августа.
У периоду од 20.06. до 23.06. колегинице Аница Стошић и Бранка Марковић биле су у
Јањини у Грчкој у оквиру пројекта Еразмус.
Извештај поднела професорка Бранка Марковић
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САСТАВ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
1. Небојша Поповски, директор школе, координатор тима
2. Драгана Вицков, заменик директора
3. Славица Анастасија Ћосовић, психолог
4. Јасна Гајин Кајић, педагог
5. Владимир Деља, наставник правних предмета
6. Бранка Марковић, наставник географије
7. Бранислав Ровчанин, наставник економских предмета
8. Јасмина Перковић, наставник хемије
9. Светлана Стојшић, наставник посластичарства
10. Милица Ковачевић, наставник српског језика
11. Драгољуб Перишић, наставник математике
12. Тереза Бокић, наставник енглеског језика

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1)
2)
3)
4)
5)

Драгана Вицков, заменик директора, координатор Тима
Јасна Гајин Кајић, педагог
Тереза Бокић, наставник енглеског језика
Ивана Јокић, наставник економских предмета
Мара Лазић, наставник српског језика

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Перковић Јасмина, наставник хемије и координатор Тима
Драгана Вицков, заменик директора
Сандра Поповски, професор математике
Јасмина Јованов, наставник економских предмета
Представник Савета родитеља, Бисера Милчев
Представник ученичког парламента,
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1) ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
1) Славица Анастасија Ћосовић, психолог,
2) Јасна Гајин Кајић, педагог (координатор)
3) Виолета Добросављевић, наставник услуживања
4) Сандра Поповски, наставник математике
5) Саша Наумовић, наставник куварства
6) Мара Лазић, наставник српског језика
7) Светлана Дотлић, наставник практичне наставе

2) ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Славица Анастасија Ћосовић, психолог, координатор Тима
Јасна Гајин Кајић, педагог
Славица Љубановић, секретар школе
Зденка Радоњин, наставник правних предмета
Мирјана Живуљ, наставник економске групе предмета
Маја Банковић, наставник економске групе предмета
представник Савета родитеља
представник Ученичког парламента, Под Трајан Адријан

3) ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Снежана Војновић, наставник статистике,
Снежана Алексић, наставник правне групе предмета
Јасна Гајин Кајић, педагог
Спасенија Живковић, наставник информатике
Бранка Марковић, наставник географије, координатор Тима
Представник ученичког Парламента, Кристина Младеновски

4) ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Чланови тима:
1. Небојша Поповски, директор установе, координатор тима
2. Љупчо Цветкоски, наставник физичког васпитања
3. Јасмина Перковић, наставник хемије
4. Аница Стошић, наставник енглеског језика
5. Ружица Протолипац, библиотекар
6. Миле Величковић, шеф рачуноводства
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5) ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови тима:
1. Марија Боговић, наставник економске групе предмета, координатор тима
2. Бранислав Ровчанин, наставник групе предмета из области економије
3. Драгољуб Перишић, наставник математике
4. Бранко Будалић, наставник услуживања
5. Маја Банковић, наставник економске групе предмета

6) ТИМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ
Чланови тима:
1. Иван Панајотовић, наставник економских предмета,
2. Сања Атанацковић , наставник информатике, координатор Тима
3. Спасенија Живковић , наставник информатике
4. Јадранка Станимировић, наставник групе предмета из области економије
Према потреби, током уписа, иницијалних тестирања, матурских и завршних испита или
приликом обука за електронски дневник тим врши обраду података.

7) ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Чланови тима:
1. Стојан Коњевић, наставник економских предмета,
2. Славица Анастасија Ћосовић, психолог,
3. Милан Параушић, наставник историје
4. Андријана Крсмановић, наставник куварства
5. Драгана Параушић, наставник рачуноводства, координатор Тима
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8) ТИМ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ (промоције, приредбе,
свечаности)
Чланови тима:
1. Љубица Стошић, наставник српског језика и књижевности
2. Светлана Стојишић, наставник угоститељске групе предмета
3. Ивана Перић, наставник економске групе предмета, координатор Тима
4. Бранка Марковић, наставник географије
5. Милица Ковачевић, наставник српског језика
6. Виолета Добросављевић, наставник угоститељске групе предмета

9) ТИМ ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Чланови тима:
1. Сандра Поповски
2. АнђелкаДеља
3. Драгана Вицков
4. Јасмина Перковић
5. Драгана Параушић
6. Ивана Перић
7. Маја Банковић
8. Ивана Јокић
9. Јелена Васиљевић
10.Марија Караџић
11. Јадранка Станимировић.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Чланови педагошког колегијума су:
1. Сандра Поповски, за актив природних наука
2. Владимир Деља, за актив друштвених наука
3. Марија Боговић, за актив економиста
4. Милица Ковачевић, за актив српског језика
5. Бранка Марковић, за актив природних наука
6. Небојша Поповски, в.д. директора школе
7. Анђелка Деља, записничар
8. Тереза Бокић, за актив енглеског језика
9. Светлана Стојшић Грујучић, за актив угоститеља
10. Јасна Гајин Кајић, стручни сарадник

Педагошки колегијум наше школе имао је следеће састанке
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ЗАПИСНИК бр. 1
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Састанак је одржан 26.11.2021. у 11:50 часова у канцеларији директора школе.
Испоштоване су све епидемиолошке мере.
Присутни чланови:
-

Небојша Поповски, директор школе
Драгана Вицков, помоћник директора
Председници стручних већа школе:
Бранислав Ровчанин
Виолета Добросављевић
Владимир Деља
Бранка Марковић
Драгољуб Перишић
Тереза Бокић
Јасмина Перковић
Милица Ковачевић, одсутна
Координатори:
Марја Боговић
Анђелка Деља
Ученичка задруга:
Мирјана Живуљ
Снежана Војновић
Светлана Стојшић Грујичић, одсутна
Живана Крејић
ПП служба
Јасна Гајин Кајић, педагог

Дневни ред:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Усвајање Записника са претходног колегијума
Ученичка задруга
Дуално образовање
Рачунање норме
Конкурси
Предлог за упис у школску 2022/23
Број оцена у једном полугодишту
Календар
Текућа питања
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Усвојен је Записник са претходног колегијума.


Владимир Деља је задужен за оснивање Ученичке задруге. Обавестио је чланове да
је оснивање у завршној фази, и да смо прва задруга у Панчеву а пета у Србији. Усвојени
су чланови Управног одбора, Скупштине, Директор је Владимир Деља, председник
Скупштине је Бранка Марковић а чланови су Снежана Војновић, Анђелка Деља и
Светлана Стојшић Грујичић. За финансијски део задужени су Миле Величковић, Мирјана
Живуљ и Драгана Вицков.
Наредни кораци су да се измени Правлник, који је донет 2018 године, потписивање изјава
о приступању задрузи. Регистровано је више делатности из области економије, права и
администрације, трговине, угоститељства и туризма и укључен је и хуманитарни рад. У
току је и одређивање ментора за сваку област.Сви чланови ће мејлом добити шифре и
области које су регистроване. У следећој фази разматраће се подела добити, учешће
ученика, наставника итд.
Предлог за први корак рада Ученичке задруге је рад на школској пекари. Тренутно је
пекара у закупу. Стручно веће економиста ће обавити анкету међу ученицима и направити
бизнис план да ли је исплативо да школа тј. Ученичка задруга преузме рад пекаре.











Дуално образовање је почело у овој школској 2021/22 години. За сада имамо једног
конобара, 6 кувара и 4 трговца на дуалу. Следеће школске године је у плану да се више
ученика укључи. Наставници неће губити на норми.
Подела предмета по наставницима је добро урађена ове школске године. Прошао је
цензус. Замене наставника на боловању су биле из колектива. И поред великог броја
одсуствовања, настава се неометано одвијала.
Школа је учествовала на два конкурса. Од града Панчева обијено је око 350.000 динара и
то је потрошено за 9 рачунара (3 код угоститеља и 6 за рачунарски кабинет). Од
Републике добијено је око 340.000 динара за стаклену витрину, која ће бити важна и за
послове Ученичке задруге.
Стручна већа треба да у што краћем року закаже састанке и да дају свој предлог за упис у
школску 2021/22. Разматрало се да ли да се да предлог за једно одељење, где би било 15
конобара и 15 трговаца. Виолета Добрсављевић је истакла да се то није добро показало,
јер имају мало заједничких предмета и тешко је све то организовати. Психолог се сложила
са тим због исуства са таквим одељењем.
Правилник о оцењивању је и даље на снази од новембра 2020. године. За предмете, који
имају један или два часа недељно, довољне су две оцене а за предмете који имају 3 или
више часова довољне су три оцене.
Планирана је израда школског зидног календара за 2022 годину. Свако Стручно веће ће до
уторка 30.11.2021. послати помоћнику директора једну фотографију ученика. Календар ће
имати 7 фотографија. Предлог је да буде на ћирилици и то ће се тражити ако може због
идејног решења.
Ако неко има предлог за бесплатан семинар може да обавести директора. Одређена
средства су одобрена за семинаре за све наставнике.
Предложено је да ће следеће године координатори тимова сами бирати чланове свога
Тима.
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Записник бр. 2
Састанак Педагошког колегијума
04.03.2022.
Присутни чланови колегијума: Небојша Поповски, Драгана Вицков, Тереза Бокић,
Јасмина Перковић, Драгољуб Перишић, Милица Ковачевић, Виолета Добросављевић,
Анђелка Деља, Јасна Гајин-Кајић, Владимир Деља и Бранка Марковић. На почетку
састанка директор Небојша Поповски је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Pisa тестирање
Пилот матура
Радови у школи
Разно

Тачка 1.
Сачињена комисија у саставу: Сандра Поповски, Драгољуб Перишић, Јасмина Перковић и
Сања Атанацковић, одрадили су комплетан посао. Похваљени су од директора. Укратко је
члан комисије Драгољуб Перишић изнео која су им била задужења:
- похађање неколико врста обука
- тестирање рачунара у кабинетима 7 и 8
- изабрано је насумично на нивоу школе 42 ученика
- датуми тестирања су 21. и 22.3.
- комисија сакупља податке
- комисија попуњава формуларе
Одржан је састанак са ученицима, професорима и одељењским старешинама I и II године.
Процедура тестирања је стандардизована, требало би порадити на мотивацији деце – из
тог већа да се дају две оцене за активност. Предвиђено је да се за сваког ученика обезбеди
гумица и оловка како упутство налаже, а најбољима може да се купи перница или нешто
слично.
Постоји могућност да присуствују осим посматрача из наше државе и међународни
посматрачи.
Предвиђене учионице за тестирање су учионице 8 и 9.
Понедељак – у термину од 11:15 – 12:30 предвиђено је да се сви ученици и професори
упознају са врстом задатака.
Обавезно је да се одрже родитељски састанци у среду, 9.3. на ову тему.
Тачка 2.
Помоћник директора Драгана Вицков изнела је све информације и упутства које је Школа
добила у вези са полагањем пилот матуре. Све информације су послате на мејл и замолила
је шефове актива да све колеге упуте да прочитају материјал који се састоји од прилога са
стручним упутством.
У току је израда распореда дежурстава, обавезно је да се сви информишу и да се колеге
упознају са обавезама које им предстоје у овом периоду.
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Колегиница Јасмина Перковић је предложила да се један примерак одштампа и окачи на
огласну таблу.
Државна пилот матура се одржава 5, 6. и 7. априла, од 9-12 часова, у сали за физичко
васпитање и у учионицама. Биће доста учионица заузето, јер полаже истовремено 4
одељења. Остало ће бити изложено на следећој седници НВ за трећи класификациони
период.
После одржаних састанака и семинара онлајн, доста тога остало је неразјашњено.
Сви ће добити решење о ангажману
Обуке су одржане, али много тога није појашњено
Постоји адреса за сва питања, али са ње нико не одговара, с наше стране је све
заведено у школску документацију, те постоји доказ о томе уколико буде било неких
недоумица или пропуста с наше стране.
Наша школа је похваљена, јер смо постављали највише питања, заједно са колегама
из Зрењанина и Чајетине
Предвиђено је да ученици који полажу српски и математику (сви) и стручне
предмете (економски техничари и финансијски администратори) могу да добију
оцену са тестова у складу са постигнутим успехом
Дани, када се полаже матуре биће у онлајн режиму што се тиче редовне наставе
Субота 2.4. је предвиђена за Окружно такмичење из српског језика, наша школа ће
тада због недостатка учионица за остале ђаке применити онлајн режим наставе
Предложили смо да ДМ заживи тек кад све буде потпуно дефинисано, модератори су
обећали да ће предлог проследити даље, али вероватно без успеха.
Тачка 3.
Директор Небојша Поповски образложио је ову тачку.
Током јануара и фебруара су замењена врата и окречене су све просторије на 1.
спрату.
Започети су радови за АМРЕС мрежу, фирму је послало Министарство просвете.
Радови нису текли жељеним темпом, доста тога су радници оштетили од школске
имовине, директор им је написао мноштво мејлова, али без одговора
То је разлог зашто су часови скраћени, да би се смањио боравак ученика у школи и
да би се самим тим повећала њихова безбедност.
Поставио је питање члановима Колегијума да ли да идуће недеље часови остану у
трајању од 30 минута, а да се оне тамо недеље врате на 45 минута.
Педагошки колегијум се сложио са предлогом.
Виолета Добросављевић је предложила да се следећи пут окречи угоститељски део и
замене врата на кабинетима.
Кречење је подељено тако да је сада окречена једна трећина школе, па како се буде
могло, биће окречен и остатак школе.Чињеница је да су у те кабинете уложена
велика средства и да је сад потребно улагати и у остале делове школе.
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-

-

Биће постављени пројектори у учионице 8 и 15, у кабинету 13 биће замењени
рачунари.
Такође треба да се набаве и завесе да би могле да се пуштају пројекције, својевремено
су скинуте, јер су неке колегинице то желеле.
Ученички динар – директор је још једном апеловао да се ученицима објасни колико је
то важно за живот школе као установе. Уплатио је мали број ученика.
Предлог је да се на Савету родитеља ђачки динар прикупља на упису, да за прваке
буде 1000, а за остале 500.
Бранислав Ровчанин предложио је да ученици угоститељског и туристичког смера
буду ослобођени у првој години, због великих издатака око униформи, а да касније
плаћају.
Јасмина Перковић је предложила да од сада буде другачији упис за другу, трећу и
четврту годину, да буде један дан и да се скупи новац.

Тачка 4.
Помоћник директора Драгана Вицков питала је да ли ми као школа можемо да учинимо
нешто поводом политике уписа смерова?
Бранислав Ровчанин је одговорио да је најважније лобирати у Министарству просвете.
Виолета Добросављевић је додала да можемо нешто учинити и нашим ангажовањем.
Помоћник директора Драгана Вицков се сложила да треба да промовишемо школу.
Поменула је разговор који су обавили са помоћником министра, Милошем Благојевићем,
који им је напоменуо да је лоша идеје тражити да упишемо два одељења економских
техничара. Држава није заинтересована за овај смер. Ми тражимо целе трговце, а ни
прошле године нисмо успели да упишемо цело одељење.
Сад смо тражили четири четворогодишња и четири трогодишња, видећемо шта ћемо
добити.
Друге школе добијају више одељења, ми мало.
Тереза Бокић је питала да ли постоји неки смер економски, да има пуно предмета који би
економисти могли да предају, а да се другачије зове?
Помоћник директора Драгана Вицков је питала шефа актива Бранислава Ровчанина да ли
су на активу разговарали о смеровима који би евентуално били алтернатива.
Он је одговорио да јесу разговарали и да је најбоље решење да буду 2 економска
техничара због фонда часова.
То је јасно, али шта ако убудуће не буде било одобрено, шта онда, да ли су о томе
разговарали. Речено је да нису, али да хоће.
Владимир Деља је известио о потенцијалном проблемима
- могу се уписати само верификовани смерови, остаје опције систем не даје
- уколико пронађемо неки други смер, потребно је урадити прво верификацију, за то је
потребно време, треба на време писати елаборате за жељени смер.
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Економисти ће размишљати о смеру који би био популаран за упис ученика, менаџер или
нешто у том смислу.
Други проблем везан је за стручну спрему - уколико се плате буду исплаћивале увидом у
ценус из ЈИСП система, немају сви запослени адекватну школску спрему.
На предлог Виолете Добросављевић, Колегијум је усвојио идеју да се ангажује психолог
из Завода за запошљавање на тему стручне оријентације, (за матуранте) који ће донети и
тестове и припремити неколико предавања.
Виолета Добросављевић је такође констатовала да није било прилике због епидемије
корона вирусом да се Школа промовише на прави начин. Сада ће се укључити у акцију
Тим за промоције и биће много боље. Организоваће или посету основаца школи или
одлазак наших ђака са професорима у основне школе. На Тиму је да утврди начин
рекламирања.
Јасна Гајин-Кајић, школски педагог је подсетила колегијум да све колеге проследе
извештаје за ИОП ученике и да се јаве, ако има и изван извештаја неких проблема.
Помоћник директора Драгана Вицков је обавестила колегијум да ученици по ИОП 1
режиму полажу пилот матуру (само слабовиди, њима ће бити прилагођена), док ИОП 2
полажу само ако сами желе
Записник водила Бранка Марковић
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2021. - ЈУН 2022.
На предлог Директора школе, Школски одбор је на седници у септембру 2021. именовао
следеће чланове Стручног већа за развојно планирање:
Јасмина Перковић
Драгана Вицков
Сандра Поповски
Јасмина Јованов
Ивана Здравковић
Милица Петровић

Координатор тима, наставник хемије
Помоћник директора
Наставник математике
Наставник економске групе предмета
Представник Савета родитеља
Представник Ђачког парламента

Стручни актив за развојно планирање (САРП) у току школске 2021. - 2022. одржао је 3
састанка у просторијама школе, а доказ о остварености су записници о одржаним
састанцима,уредно предати помоћнику директора:
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Ред.
број

Активност

Реализатори

1.

Измена чланова
Стручног актива

Чланови Стручног
актива

Време
реализације
Септембар
2021

2.

Конституисање
Стручног актива

Чланови Стручног
актива

Септембар
2021

Записник број 1

3.

Усвајање плана рада
Стручног актива

Чланови Стручног
актива

Септембар
2021

Записник број 1

4.

Надлежност САРП

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Чланови Стручног
актива
Вебинар на тему
Чланови Стручног
развојног планирања
актива
Чланови Стручног
Формирање Ученичке актива, Координатор
задруге
рада Ученичке
задруге
Формирање Тима за
Чланови Стручног
хуманитарне акције
актива, чланови НВ
Праћење реализације
комбинованог модела Чланови САРП
наставе
Анализа успеха
Чланови САРП,
ученика по
Тим за
предметима у школи самовредновање
Педагошки
Организација ПИСА
колегијум,
тестирања у нашој
Наставничко веће,
школи
ПП служба, Чланови
САРП
Педагошки
Организација другог
колегијум,
пилотирања државне Наставничко веће,
матуре у нашој школи ПП служба, Чланови
САРП
Анализа
самовредновања рада
школе-област
Чланови САРП,
6:руковођење и
Тим за
организација рада
самовредновање
школе

Септембар
2021
Децембар
2021.

Доказ о остварености
Записник број 1

Записник број 1
Записник број 2

Децембар
2021.

Записник број 2

Децембар
2021.

Записник број 2

Јун 2022.

Записник број 3

Јун 2022

Записник број 3,
Извештај о раду Тима
за самовредновање

Јун 2022

Записник број 3
Записник са ПК

Јун 2022

Записник број 3,
Записник са ПК

Јун 2022

Записник број 3
Извештај о раду Тима
за самовредновање
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11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

Чланови САРП,
Тим за
самовредновање
Стручно веће
Сарадња са школама
професора
у региону:
туристичке групе
Словенија, Грчкапредмета и Стручно
стручна пракса
веће професора
ученика у хотелима
страних језика
Стручно веће
професора
Учешће школе у
туристичке групе
пројекту Еразмус
предмета и Стручно
мундус смарт туризам
веће професора
страних језика
Тим за промоцију
Анализа организације
школе, чланови
промоције школе
САРП
СЕЛФИ
самовредновање

Анализа учешћа
ученика на
такмичењима

Реализација блок
наставе и
професионалне
праксе, нарочито код
туристичких
техничара- вршњачка
едукација
Испраћен је тимски
рад наставника и
ученика у
организацији
хуманитарних базара

Стручно веће
наставника
економске и
угоститељске групе
предмета, Стручно
веће наставника
физичког васпитања
чланови САРП
Стручно веће
наставника
економске и
туристичке групе
предмета, чланови
САРП
Тим за хуманитарне
акције, чланови
САРП

Јун 2022

Записник број 3,
Извештај о раду Тима
за самовредновање

Јун 2022

Записник број 3
Записник Стручног
веће наставника
туристичке групе
предмета-есдневник

Јун 2022

Записник број 3,
Записник Стручног
веће наставника
туристичке групе
предмета-есдневник

Јун 2022

Јун 2022

Записник број 3,
Записник Тима за
промоцију школе
Записник број 3,
Записник Стручног
веће наставника
економске и
угоститељске групе
предмета,
Стручно веће
наставника физичког
васпитања-записник у
есдневнику

Јун 2022

Записник број 3,
Записник Стручног
веће наставника
економске и
туристичке групе
предмета

Јун 2022

Записник број 3,
записник Тима за
хуманитарне акције

Извештај поднела Јасмина Перковић,
Координатор САРП
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Циљ који ETШ „Паја Маргановић“ жели да испуни је стални и потпуни развој
функционалног знања, вештина, умећа и ставова, тако да све области школског живота
буду заступљене.
Према Школском развојном програму који је усвојен за период од 2020-2024. годинe, у
школској 2021/2022. години остварен је основни циљ у даљем унапређивању квалитета
образовања и васпитања.
Циљ 1. Повезивање градива из различитих научних дисциплина уобличених у наставне
предмете
Задатак1: Повезивање наставних садржаја/тема или области из различитих научних
дисциплина у оквиру огледних и угледних часова, Дана школе, блок наставе у
привредним друштвима, посета сајмовима, народној банци, објектима културе,
хуманитарним организацијама...
Активности током 2021/2022. године реализовани су:
- огледни и угледни часови за предмете Грађанско васпитање, Агенцијско и
хотелијерско пословање, страни језици.
- Дан школе није организован због пандемије изазване вирусом Ковид-19.
- организовано је Општинско и Окружно такмичење из Српског језика и књижевности
- организоване су професионална пракса за Агенцијско и хотелијерско пословање у
склопу Пројекта Смарт туризам у оквиру Еразмус пројекта и сарадње са ЕУ. Он траје
две године.
- Организација ПИСА тестирања у нашој школи
- Организација другог пилотирања државне матуре у нашој школи
- СЕЛФИ самовредновање
-

Сарадња са школама у региону: Словенија, Грчка-стручна пракса ученика у хотелима
Организација промоције школе у основним школама
Тимски рад наставника и ученика у организацији хуманитарних базара

Критеријуми успеха:
- ове школске године мотивисаност ученика и наставника за учешће у наставном процесу
била је на нивоу ранијих година (већи број ученика и наставника се укључио у горе
наведене активности) иако смо били мање ангажовани услед пандемије изазване Ковидом19, па су се многе активности реализовале онлајн.
Иструменти евалуације:
- анализа реализованих активности (извештаји наставника, коментари ученика) коју ради
Тим за самовредновање и Тим за развојно планирање.
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Циљ 2. Подршка ученицима у процесу повезивања научно-теоријског знања и њихове
практичне примене у свакодневном животу.
Задатак 1. Повезивање са научним образовно-васпитним институцијама у оквиру мисије
ЕТШ „Паја Маргановић“, а одговарајући на потребе ученика за квалитетним програмима
за подршку у процесу учења и образовања.
Активности
- комуникација са васпитно-образовним научним институцијама и реализација радионица,
одвијала се онлајн и путем вебинара, као и предавања и трибина за ученике
- у оквиру Рачунарске секције, ученици са професором повезују знање стечено на
часовима са својим личним афинитетима ка ИТ сектору.
Критеријуми успеха:
- велика мотивисаност ученика и наставника за учешће у наставном процесу
Иструменти евалуације:
- анализа реализованих активности (извештаји наставника, коментари ученика)
Циљ 3. Подстицање ученика на преузимање одговорности за сопствено учење и даље
напредовање
Задатак 1. Примена функционалних знања, вештина и умећа у настави према Образовним
стандардима постигнућа
Критеријуми успеха:
- ове школске године је мотивисаност ученика за учешће у наставном процесу
активизацијом, самосталним и тимским радом била добра.
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Децембар

Новембар

Октобар

Сeптeмбaр

Август

Реализоване активности
-израђен је и усвојен програм рада Стручног већа
-обављен је договор око реализације огледних часова на
стручним већима
-направљен је прелиминаран договор око времена
реализације радионица, предавања, трибина, посета
релевантним васпитно-образовним научним
институцијама за школску 2022/2023.
-извршена је пoдeлa послова и oстaлих зaдaтaкa
-усвојен је предлог оргнизовања састанака директора са
активима сваког месеца
-Наставничко веће се упознало са програмом рада
Стручног већа за текућу школску годину
-Наставничко веће се упознало са програмом ШРП за
2022/2023. год.
-извршена је разрада плана сарадње са Црвеним крстом
-усвојен је програма рада еколошке секције и
компјутерске секције за школску 2022/23. годину
-континуирано је праћена реализација тематскеинтердисциплинарне наставе, огледних и угледних часова
-извршена је евалуација постигнућа ученика првог
разреда у односу на циљеве и задатке образовноваспитног система
-анализинран је тромесечни рад Стручног већа за
развојно планирање
-анализиран је успех и понашање ученика у I тромесечју
-дати су предлози начина за побољшање мотивације,
успеха и понашања ученика
-организоване су активности око прославе Дана школе
који ће бити организован у складу са ситуацијом
-усвојен је Извештај о реализованим активностима
школског Тима за вредновање и самовредновање за I
тромесечје
- утврђене су мере за интензивирање наставних и ваннаставних активности на основу предлога Стручних већа
-повећана је улога наставника и старешина у вези са
прослеђивањем линкова за онлајн предавања, вебинаре,
стручне скупове и квизове, за ученике и наставнике
-анализирана је реализације активности Вршњачког тима
-анализиран је успех, пoнашање и пoхађање ученика у
току првoг пoлугoдишта (комбинована настава и онлајн)
-информисање Наставничког већа о постигнућима
ученика на вебинарима, семинарима и пројектимa

Носиоци
активности
Стручно веће ШРП
Директор
Сарадници ППС

Наставничко веће
Педагошки
колегијум

Одељенске
старешине
Наставничко веће

Одељенске
старешине
Педагошки
колегијум
Наставничко веће

Педагошки
колегијум
Н. веће
Вршњачки тим

Март Април/Мај

Јануар/ Фебруар
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- за време зимског распуста организовано је стручно
усавршавања наставника из појединих предмета
-извршена је анализа раелизације ШРП-а за прво
полугодиште школске 2022/23. године
-испраћен је тимски рад наставника на планирању и
реализовању наставе и изради и примене мерних
инструмената за праћење постигнућа ученика по
Образовним стандардима за средњу школу
-анализиран је извештај о квалитету реализације
школских такмичења
-анализиране су реализације програма стручног
усавршавања наставника и осталих запослених
-испраћена је реализација активности Вршњачког тима
-испраћена је реализације тематске-интердисциплинарне
наставе, активних и отворених часова

Педагошки
колегијум
Наставничко веће

Педагошки
колегијум
Н. веће
Вршњачки тим

Координатор Тима,
Драгана Вицков
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Самовредновање је поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад,
полазећи од анализе шта је и како је урађено.
Самовредновање, посматрано из угла наставника, значи стални процес спровођења,
анализирања, кориговања и планирања сопствене наставне праксе и сопственог доприноса
целокупном животу и раду школе.
Самовредновање ученику омогућује да објективно сагледава и развија способности које ће
му помоћи да створи навику да планира, прати, вреднује и унапређује своје активности у
школи. Тако се ствара култура вредновања како сопственог рада, тако и рада других.
Родитељу, као неизоставном партнеру школе, укључивањем у процес самовредновања,
обезбеђује се могућност да личним учешћем, као и проценом рада других, доприноси
објективнијој и реалнијој слици школе, да одлучује и спроводи акције за унапређивање
рада школе.
ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА
Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. Самовредновање је
истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и
развој. То није једини облик вредновања рада, али је основа за друге врсте вредновања.
Увођењем самовредновања школа постаје равноправни партнер спољашњим
евалуаторима који ће вредновање спроводити по идентичним показатељима, који су
представљени у овом приручнику, као и по тачно одређеним процедурама и механизмима
Формиран је тим за самовредновање наше школе у саставу::
- Спасенија Живковић,
- Драгољуб Перишић,
-Бранка Марковић
- Јасна Гајин Кајић
- Снежана Војновић

У току ове школске године урађено је самовредновање области Руковођење и
Организација рада школе, Постигнућа и успех ученика,као и анализа успешности ученика
на пробном тесту државне матуре из математике. Урађено је и Селфи самовредновање.
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САМОВРЕДНОВАЊЕ
ОБЛАСТ: Руковођење и организација рада школе

На почетку школске 2021/22. године, у првој половини септембра, Тим за самовредновање
рада школе је саставио анкету за запослене која се односи на две кључне области рада
школе: Руковођење и Организација рада школе. Анкетирано је укупно 55 наставника.
Инструмент на основу кога је извршено саовредновање је следећи:
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
Молимо Вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно
степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој скали:
ВАЖНО 1 – неважно 2 – мало важно 3 – важно 4 – врло важно ТАЧНО/ПРИСУТНО 1 –
нетачно/није присутно 2 – у мањој мери тачно/присутно 3 – у већој мери тачно/присутно 4
– тачно/присутно у потпуности

ВАЖНО
1

2

3

ТВРДЊА/ИСКАЗ

4

ТАЧНО
1

1. Директор својим радом и понашањем служи
за пример запосленима у школи.
2. Доприноси афирмацији и угледу школе
3. Развија поверење, уважава различита
мишљења и обезбеђује добру комуникацију.
4. Конфликтне ситуације успешно превазилази
5. Спреман је да преузме одговорност у
доношењу одлука.
6. Захтева одговорност и радну дисциплину
7. Правовремено информише запослене.

2

3

4
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8. Мотивише запослене на професионални однос
према раду.
9. Усмерава и усклађује рад стручних органа
школе.
10. Промовише, подстиче и огранизује тимски
рад.
11. Подстиче и подржава стручно усавршавање
наставника.
12. Ствара услове за учешће ученика у
одлучивању о организацији и животу школе.
13. Сарађује са родитељима.
14. Сарађује са другим организацијама.
15. Обезбеђује маркетинг школе.
16. У школи се спроводи самовредновање на
основу утврђених критеријума.
17. Израђујем свој план за превазилажење
слабости уочених самовредновањем.
18. Обавезе и задужења се распоређују
запосленима на основу стручности, знања и
способности
19. Обавезе и задужења су јасни, прецизни,
правовремени и доприносе ефикасности рада
школе
20. Тимови се формирају на основу стручности,
знања и способности чланова.
21. Ефективност и ефикасност рада у тиму се
мотивише и стимулише.
22. Школа има прецизно прописане
критеријуме за похваљивање и награђивање
запослених.
23. Прописани критеријуми за похваљивање и
награђивање се примењују.
24. У школи постоји добра координација рада
стручних и других органа.
25. У школи постоји добра координација рада
одељењских старешина и стручне службе.
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Анализа анкете за запослене у школи
Анкетирано је 55 наставника и анализом се дошло до следећих резултата:
- Запослени у школи сматрају да су све тврдње важне и врло важне за способност
руковођења.
- Сви анкетирани се слажу у потпуности и већој мери да директор својим радом и
понашањем служи за пример запосленима у школи, доприноси афирмацији и угледу
школе, захтева одговорност и радну дисциплину, правовремено информише запослене,
поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе, усмерава и
усклађује рад стручних органа школе, сарађује са родитљима и са другим организацијама,
као и да обезбеђује маркетинг школе.
Процентуално нешто слабији резултати су добијени по питањима подстицања и
подржавања стручног усавршавања наставника и стварања услова за учешће ученика у
одлучивању о организацији и животу школе.
Како на ова питања већина анкетираних сматра да је потпуно присутно или је присутно у
већој мери а само мали проценат анкетираних сматра да су наведене тврдње присутне у
мањој мери, сматрамо да су овако добијени резултати врло добри, те на основу могућих
извора доказа ( план стручног усавршавања руководећег кадра и извештаји о реализацији,
евиденција реализованих активности руководећег кадра, записници и белешке) и
спроведених анкета доносимо следеће описе нивоа остварености:
Професионалне компетенције
Опис нивоа остварености – ниво 4
Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Редовно се
усавршава у области руковођења и организације. О његовим стручним усавршавањима у
школи постоји план рада, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и
понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе.
Способност руковођења
Опис нивоа остварености – ниво 4
Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Омогућава и подржава
перманентно стучно усавршавање наставника. Развија самокритичност и одговорност и
захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и обезбеђује
комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне ситуације
успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и адекватно
информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија међусобну
сарадњу са родитељима, наставницима и ученицима у функцији развоја и напретка
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Организовање и координација рада у школи
Опис нивоа остварености – ниво 4

Већина радника сматра веома битном или битном чињеницу да се у школи спроводи
самовредновање, да редовно учествују у том процесу, да самостално изрђују акционе
планове и да редовно контролишу и прате ефекте предузетих корака.
Већина радника сматра јако битним да се обавезе и задужења радника распоређују на
основу стручности и способности радника, као и да обавезе и задужења буду јасна и
прецизна, што већина и сматра да у већој мери јесте тачно или у већој мери тачно.
Такђе се веома битним сматра и сам систем похваљивања и награђивања радника за
постигнуте успехе, као и праћење и евиденција тих успеха. Већина испитаника се слаже да
је и то тачно и у већој мери присутно, мали број радника изјаснио да чињеница није
тачна, тј да у већој мери није присутна.
У току текуће школске године извршено је и самовредновње кључне области 3. Постигнуће ученика, подручје вредновања 3.1.1. – Оцене и успех. У оквиру ових
активности анализиран је успех и пролазност на нивоу школске године2021./22. У
поступку вредновања ове кључне области неопходно је дугорочно пратити успех ученика
по одељењима и предметима, као и њихова пролазност по истим показатељима.
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Анализа успеха ученика по предметима
УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 2021/2022 ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Хемија
Биологија
Принципи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Пословна кореспонденција
Економска географија
Географија
Увод у право
Организација државе
Увод у јавну администрацију
Вештине комуникације
Култура језичког изражавања
Кореспонденција и правни
пословник
Физика
Француски језик 2
Немачки језик 2
Основе трговине и угоститељства
Агенцијско и хотелијерско
пословање
Основе трговине
Техника продаје и услуге купцима
Пословна комуникација
Познавање робе
Практична настава
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Исхрана
Професионална пракса
Услуживање
Посластичарство

1/1
3,52
3,97
3,68
3,26
3,65
3,71
3,39
3,48
3,68
4,06
3,74
3,84
3,77

Владање
Средња оцена

4,77
3,75

1/2
3,50
3,44
3,81
3,03
4,09
3,53
3,12
3,41
3,53
3,47
3,50
3,75
3,78

1/3
3,61
4,45
3,82
3,39
3,85
4,48
4,33

4,42
3,67
4,42
4,61
4,18
4,70

1/4
2,82
3,79
4,70
3,85
3,33
3,27
3,00
3,06

1/5
2,71
2,94
2,94
3,29
2,59
3,00
2,29

3,81

1/6
3,28
3,00
4,00
3,44
2,98

1/7
2,87
3,57
4,38
2,91
2,78

2,87

2,57

3,56

2,96

4,91
4,00
4,08
3,58
4,03

2,73

3,41
2,71
2,65
2,29
4,00

4,97
3,64

4,94
4,15

5,00
3,78

4,06
2,99

3,07
3,56
3,48
3,00
4,41

2,98
2,78

4,41
3,46

4,85
3,21

2,65
3,83
3,45
2,92
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УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА 2021/2022 ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Историја
Ликовна култура
Принципи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Пословна кореспонденција и
комуникације
Пословни енглески језик
Пословна информатика
Јавне финансије
Економско пословање
Увод у право
Латински језик
Правни поступци
Матичне евиденције
Радно право
Увод у привредно право
Кореспонденција и правни
поступци
Географија
Француски језик 2
Немачки језик 2
Агенцијско и хотелијерско
пословање
Економија и организација
туристичких предузећа
Пословна кореспонденција
Професионална пракса
Техника продаје и услуга
Познавање робе
Основи пословања у туризму
Маркетинг у туризму
Практична настава
Екологија и заштита животне
средине
Куварство
Економика туристичких и
угоститељских предузећа
Туристичка географија
Пословна информатика у туризму
и у угоститељству
Познавање животних намирница
Посластичарство

2/1
3,39
3,93
4,11
3,18
3,50
5,00
4,04
3,75
3,29
3,89

2/2
4,34
3,94
4,07
3,22
3,00
5,00
4,12
3,82
3,88
3,89

4,04
3,57
4,81
4,84

4,19
3,38
3,03
4,03

2/3
4,00
4,43
4,45
3,70
4,27
5,00

2/4
4,34
4,47
3,97
3,12
4,53

2/5
2,78
2,92
3,00
3,80

2/6
3,00
3,73
3,18
3,15

2/7
3,61
3,33
3,19
3,33

3,60
3,77
3,87
4,40
4,87
4,80
4,97
4,18
3,88
4,22
458

3,00

3,75
4,31
5,00

4,35

4,28

2,92

2,83

3,31
2,73

2,67

3,35
3,38

3,44
3,67

3,40
2,84
3,80
3,20
3,40

3,31
4,08
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Услуживање
Основе куварства и
посластичарства
Психологија у туризму и
угоститељству
Владање
Средња оцена

3,33
3,00
3,50

5,00
4,00

4,97
4,01

5,00
4,34

5,00
4,35

4,38
3,29

4,27
3,40

4,87
3,50

3/5
2,47
2,95
3078
2,53
4,37

3/6
3,52

3/7
3,42
4,29
4,38
3,79
4,48

УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 2021/2022 ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Социологија са правима грађана
Пословна економија
Рачуноводство
Пословни енглески језик
Пословна информатика
Банкарство
Статистика
Право
Економско пословање
Логика са етиком
Изабрана поглавља математике
Социологија
Пословне финансије
Јавне финансије
Банкарско пословање
Правни поступци
Радно право
Послови правног промета
Принципи економије
Кореспонденција и правни
послови
Немачки језик 2
Руски језик 2
Агенцијско и хотелијерско
пословање
Пословна кореспонденција
Туристичка географија
Психологија у туризму
Финансијско пословање
Маркетинг у туристичком
угоститељству
Историја уметности
Професионалана пракса

3/1
4,00
4,28
4,88
4,83
5,00
3,78
3,10
4,45
3,88
3,72
3,90
3,48
3,59
4,82
4,82

3/2
3,10
4,20
4,88
3,27

3/3
3,27
4,33
4,45
3,24

3/4
2,84
4,81
4,71
3,48

4,52
3,71
4,88

4,33
4,82
3,33
3,50
4,00

3,42
3,81

4,03

4,06

4,93
3,23
3,17
3,87
3,52
4,55
3,33
3,91
4,45
3,18
4,57
4,03
4,65
3,94
4,26
3,19
3,13
5,00
5,00

3,00

165
Пословна информатика у туризму
и угоститељству
Екологија и заштита животне
средине
Географија
Комерцијално познавање робе
Набавка и физичка дистрибуција
Психологија потрошача
Предузетништво
Практична настава
Пословни енглески језик
Историја
Куварство
Национална кухиња
Основе услуживања
Општа туристичка географија
Свечани пријеми
Услуживање
Посластичарство
Психологија у туризму и
угоститељству
Основе посластичарства
Националне посластице
Историја (изабране теме)
Владање
Средња оцена

4,29
2,83
2,95
2,42
2,74
2,42
2,84
2,84
3,21
3,57

4,10

3,87

4,40
3,17
3,88
3,90
3,95
4,00

4,40
3,50
3,93
4,80
2,71
3,57
3,80
3,82

5,00
4,18

4,80
3,88

4,45
3,99

4,97
4,11

4,11
3,04

4,78
4,09

4,75
3,85
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УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 2021/2022 ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Статистика
Уставно и привредно право
Монетарна економија и банке
Маркетинг
Пословна информатика
Право
Пословне финансије
Јавне финансије
Девизно и царинско пословање
Банкарско пословање
Осигурање
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Филозофија
Устав и права грађана
Пословна и службена
кореспонденција
Основи радног права
Основи правних поступака
Послови правног предмета
Основи реторике и беседништва
Музичка култура
Социологија са правима грађана
Немачки језик 2
Француски језик 2
Агенцијско и хотелијерско
пословање
Туристичка географија
Предузетништво
Туристичке дестинације света
Владање
Средња оцена

4/1
4,43
4,43
4,79
3,57
4,04
4,25
3,48
4,07
4,89
4,18
3,88
3,81

4/2
3,41
4,23
5,00
3,38

4/3
3,33
4,52

3,45

3,52

3,52

4/4
3,81
4,53
4,48
3,50

3,23
3,91
4,00
2,95
3,14
4,23
3,05
4,89
4,69
4,04
4,96
4,81

4,06

4,85
3,37
3,96
4,78
5,00
4,97
3,93
3,78
4,25

4,93
4,18

5,00
3,77

4,78
4,29

4,41
4,47
4,19
4,88
4,35
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Анализа успешности ученика на пробном тесту државне матуре у мају 2022.
године из математике
Редни број питања
број ученика који су тачно
одговорили у %
1.
56
2.
62
3.
3
4.
14
5.
68
6.
21
7.
2
8.
20
9.
25
10.
1
11.
0
12.
0
13.
1
14.
0
15.
2
16.
0
17.
26
18.
4
19.
4
20.
0
21.
0
22.
0
23.
0
24.
1

Урађено је и Селфи самовредноавање.Анализа и извештај се, због
обимности, налазе у документацији тима за самовредновање.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У току Школске 2021/2022. одржано је укупно 7 састанака Тима за инклузивно
образовање. На почетку школске године конституисан је Тим који је у току године, у
сарадњи са Педагошким колегијумом радио са ученицима којима је услед социјалне
ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна
подршка у образовању и васпитању.
Тим је радио у следећем саставу:
1) Јасна Гајин Кајић, педагог (координатор)
2)Славица Анастасија Ћосовић, психолог
3) Виолета Добросављевић, наставник услуживања
4) Сандра Поповски, наставник математике
5) Синиша Наумовић, наставник куварства
6) Мара Лазић, наставник српског језика
7) Светлана Дотлић, наставник практичне наставе
На првом састанку Tима, 30. 08. 2021. дневни ред је био :
ДОГОВОР О РАДУ, ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТИМА, САСТАВ ЧЛАНОВА
ТИМА.
Педагог школе је прочитала обавезе и задужења Тима за инклузивно образовање .
Објаснила је свако задужење и у кратким цртама подсетила на то како је овај Тим радио у
претходном периоду. Потом је састављен предлог Програма рада Тима за инклузивно
образовање.
2. Састанак Тима одржан је 13. септембра 2021. Дневни ред је био:
1. ДОГОВОР О РАДУ И ПРОГРАМ РАДА ТИМА
2. ОБАВЕШТАВАЊЕ ТИМА О ОДРЖАНОМ САСТАНКУ У ВЕЗИ СА РАДОМ СА
УЧЕНИЦИМА 1-6 ОДЕЉЕЊА, КУВАР , КОЈИ ЋЕ ПОХАЂАТИ НАСТАВУ ПО ИОП2
ПРОГРАМУ.
3. ИНФОРМИСАЊЕ ТИМА О УЧЕНИЦИМА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА КОЈИ ЋЕ
ПОХАЂАТИ НАСТАВУ ПО ИОП 1 И ИОП 2 ПРОГРАМУ1. Педагог школе је
предложила Програм рада Тима за инклузивно образовање са којим је упознала чланове
Тима (на претходној седници Тима од 30. 08.). Састављен је од стране чланова Тима за
инклузивно образовање. Програм је усвојен.
2. У вези са другом тачком дневног реда педагог је обавестила чланове Тима да су ове
године у први разред уписана 2 ученика по ИОП2 програму. Са њиховим досадашњим
радом у основни школама упознати су психолог и педагог из документације коју су
њихови родитељи приложили при упису.То су ученици М.Р. и С.Ж., обоје на смеру кувар.
Тим је упознат и са случајевима ученика који су уписани по одлуци Здравствене комисије,
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на смер кувар, посластичар и хотелијерско-туристички техничар и са евентуалном
потребом прилагођавања услова рада због здравствених проблема које ови ученици имају.
Договорено је да ће бити организовани састанци са одељенскиим већима инклузивних
одељења првих разреда, на коме ће професори добити потребне информације прикупљене
при упису ученика у први разред .
Први корак у писању ИОП а 2 за поменуте ученике биће праћење образовне ситуације
ученика, тако што ће сваки професор одељенског већа поменутих одељења, пратити и
процењивати могућности ученика, њихово учење и рад на практичним вежбама,
понашање, комуникацију и уклапање у вршњачку заједницу. Извештај о запажању о
ученицима који похађају наставу по ИОП у 2, професори предају ПП служби и основ је
за писање педагошког профила ученика, а потом следи састављање Плана активности за
сваки предмет, који ће предметни професори писати у сарадњи са педагогом .
3. Остали ученици школе који похађају наставу по ИОПу су, по ИОПу2: у одељењу 2/2.
М. К., економски техничар, у одељењу 2-5, ОС Јасмине Јованов, А.Х и М.Ј. , смер
трговац, Б.Д., Н.Р. у одељењу 2-6, ОС С. Дотлић, смер кувар, С.А.,С.Ш.,С.А. и Б.Б. у
одељењу 2-7, смер посластичар, ученици 3-6 одељења (смер кувар)., Р.Р. и Ј.У.,ОС Сање
Атанацковић, у одељењу 4-3, ОС З. Радоњин, смер правни техничар К.Т. као и ученици
који похађају наставу по ИОПу1: В. Н., 2/3 и у у одељењу 4-3, ОС З. Радоњин, смер
правни техничар, С. П.
На састанку је, уз мишљење чланова Тимa за инклузивно обазовање , закључено да
одељенске старешине треба да прикупљају информације од чланова одељенских већа о
учењу и напредовању свих ученика, а посебно ученика првих разреда, како би се
констатовале евентуалне тешкоће у учењу појединих ученика и како би им се помогло да
лакше савладавају школско градиво.
Трећи састанак Тима за инклузивно образовање, одржан 26.11.2021. године имао је
следећи дневни ред: ОБАВЕШТАВАЊЕ ТИМА O СПРОВОЂЕЊУ ИОПа 1 и 2. и
тешкоће које се јављају у раду по прилагођеним програмима.
Рад ових ученика прати се у оквиру одељенских већа, одељенске старешине и предметни
професори су у сталној сарадњи са школским педагогом и Тимом за инклузивно
образовање. Педагог у току првог полугодишта прати рад ових ученика, прикупља
информације о њима и њиховом раду и напредовању и израђује њихове педагошке
профиле.
Досадашње напредовање ових ученика је добро, позитивно је оцењено и у складу са
њиховим могућностима. Одређени проблеми постоје у раду 2 ученика трећег разреда(3/6)
Р. Р. и У.Ј. али ти проблеми се не односе на тешкоће у учењу и напредовању него на
њихово нерегулисано одсуствовање са наставе у дужем периоду(у току је информисање
Центра за социјални рад о томе, с обзиром да се родитељи не одазивају на позиве за
долазак у школу). Један од поменутих ученика има и слабији успех из појединих
предмета, што је резултат његовог промењеног односа према школи и учењу, због
одређених породичних проблема, о чему је Центар за социјални рад обавестио школу.
Од почетка школске године сви учеици који раде по ИОПусу показали веома висок ниво
спремности за сарадњу са педагогом школе као и њихови родитељи. Пружање додатне
помоћи и подршке овим ученицима остварује се по плану.
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Прилагођавање градива за поменуте ученике урадили су предметни професори у сарадњи
са педагогом школе. Сарадња предметних професора и ових ученика је адекватна, као и
сарадња педагога и ученика. Прилагођавање градива врши се из предмета или области
предмета па се, у складу са њиховим могућностима за учење ових предмета предлажу
активности и начин рада који ће им олакшати савладавање одређеног градива.
Оно што се тренутно ради везано за рад у оквиру ИОПа јесте прикупљање мишљења о
раду ученика на часовима, писање педагошких профила и прикупљање сагласности од
родитеља, од стране педагога, које су потребне за израду Педагошких профила ученика за
ову школску годину. Обављају се редовни разговори са поменутим ученицима и пишу се
детаљни Педагошки профили ученика
Четврти састанак Тима је био 23.12.2021.године и имао је следећи дневни ред:
1. ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА КОЈИ ОД ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО ИОП у 2 И ИОП у 1 И ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕДОВАЊУ
УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО ИОП у 2 и
ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОМ НАЧИНУ РАДА.
Најпре је било речи о ученицима првог првог разреда наше школе који су уписали по ИОП
у 1 и ИОП у 2:
М. Р. и С. Ж., обоје су уписани по ИОП2 програму, на смеру кувар. На почетку школске
године педагог школе је са већином ученика из тог одељења разговарала о овим
ученицима, о њиховом начину учења и функционисања у школској средини, ко и о
начинима који ће овим ученицима помоћи у адаптацији на одељење, а током целог
полугодишта адаптација ових ученика на школу се пратила. Они су постигли добар успех,
М.Р. добар 3,00, С. Ж., добар 2,67.
Ученици другог разреда су прво полугодиште другог разреда успешно завршили и у
њиховом раду није било већих проблема, осим повремених тешкоћа у савладавању
стручних предмета.
К. М., ИОП2, 2-2, економски техничар, постигао је врло добар успех 3, 86, на крају првог
полугодишта.Ученик показује заинтересованост за рад и битан му је школски успех.
Учествује у раду на часовима, битна му је похвала и не воли неуспех. Има свакодневно
персоналног асистента због специфичности своје болести.Teшкоћу му представља
кореспонденција.
НВ., ИОП1, 2-3, правно-пословни техничар, који ради по ИОПу 1 потребно само
прилагођавање техничких услова, тачније, потребно је да ученик седи у првим редовима и
да текстови који му се показују и дају буду писани већим фонтом. Ученик постиже добре
резултате у учењу, успех му је врло добар 4,36,
Х. А., ИОП2, трговац, 2-5, има снижене интелектуалне способности али школске обавезе
и у другој години обавља редовно и марљиво,већих проблема у учењу нема.на крају првог
полугодишта постигла је добар успех, 3.30.
Ј.М., ИОП2, трговац, 2-5, завршила је први разред са добрим успехом, 3,30. Ученица је
учествовала у раду у складу са својим могућностима.
А. С., ИОП2, посластичар, 2-7, савладао је градиво првог полугодишта по прилагођеном
програму. Теже се уклапа и даље у колектив, дружи се са једним другом само, миран је на
часовима., нема иѕражену мотивацију постигнућа. , Постигао је успех добар 3,40.
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Ш. С, ИОП2, посластичар, 2-7, у току првог полугодишта радила је у складу са својим
могућностима, са повременим фазама кад је слабије радила и била мање заинтересована
за рад. Постигла је врло добар успех 3,60.
А. С., ИОП2, конобар, 2-7, због својих интелектуалних могућности радила је по
прилагођеном програму из свих предмета у првом разреду, а у другом разреду је стално
одсутна, лекарски оправдано с обзиром да је била у другом стању и породила се у току
школске године. На полугодишту је била неоцењена.
Б. Б., ученик који је накнадно уписан у овај разред, ИОП2, посластичар, 2-7, савладао је
градиво првог полугодишта по прилагођеном програму. Теже се уклапа у колектив, дружи
се са једним другом само, прича сам са собом, има различите манифестације у понашању ,
на часовима пише по својој вољи, не сналази се у праћењу наставе., нема иѕражену
мотивацију постигнућа, комуникација са њим је лоша и тешка. Са њим је потребан
константан рад и сарадња са свим предметним наставницима у кориговању и
прилагођавању планова и исхода које своде на потпуни минимум. Постигао је успех добар
3,20.
Д. Б., ИОП2, кувар, 2-6, врло лако савладава градиво свих предмета а прилагођавање
градива му је потребно само из појединих предмета, и то повремено. Његов успех на крају
првог полугодишта је врлодобар 4,00. Р. Н., кувар,2-6, Ученик је током првог
полугодишта имао проблема са понашањем, посебно на часовима куварства, ѕбог чега
постоји стално појчани васпитни рад са њим и константна сарадња са мајком . Постигао је
успех добар 3,33.
Ученик трећег разреда који ради по ИОПу,У. Ј., ИОП2, 3-6, кувар, био полугодишту врло
добар, са просеком 3, 76.Пуно је изостајао са наставе у току полугодишта због породичних
проблема.
.
Ученици четвртог г разреда који раде по ИОПу постигли су следеће резултате:
К.Т., ученица 4-3 одељења (правни техничар), ОС Зденке Радоњин, која похађа наставу
по ИОП у 2, завршила је прво полугодиште са успехом одличан 4,71.. Предметни
наставници истичу да је ученица, као и у прва три разреда, веома вредна и да редовно
обавља све школске обавезе и мећу најбилјим учениицима је у одељењу.
С.П, ученица истог одељења, која похађа наставу по ИОП у 1, завршила је полугодиште
неоцењена, због физичког васпитања, због болести није оцњењена, иначе би на
полугодишту њен успех био са врло добар. За ову ученицу повремено се коригују
прилагођени наставни садржаје и исходи из математике ради постизања што бољег
успеха на крају школске године, тaкође пружити подршку од стране наставника и
стручних сарадника ради јачања самопоуздања, јер је и даље прилично повучена и не
показује заинтересованост за дружење.
Пети састанак Тима имао је следећи је дневни ред : Праћење и евалуација спровођења
индивидуализације за
ученике који похађају наставу по ИОП у 1 и 2 и
Индивидуализованом начину рада и Промене плана активности. Одржан је 24.02.2022.
Тема састанка је била праћење спровођења ИОПа 1 и 2 и индивидуализације за ученике
који раде по прилагођеном, односно измењеном програму.
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Ученици који су ове школске године уписани по ИОПу , добро су се уклопили у школски
колектив. Сарадња предметних професора и ових ученика је адекватна, као и сарадња
педагога и ученика. Прилагођавање градива врши се из предмета или области предмета
па се, у складу са њиховим могућностима за учење ових предмета предлажу активности и
начин рада који ће им олакшати савладавање одређеног градива. Било је проблема у
смислу лоших оцена и уклапања ових ученика у школски колектив али је то, уз труд и
сарадњу одељенских старешина и педагога школе, решено.
Што се тиче ученика старијих разреда који раде по ИОПу, сви савладавају програм уз
прилагођавање, осим ученика Р. Р., 3/6 одељења, који од почетка школске године није
долазио у школу јер не воли тај смер, родитељи су га исписали из школе. Ученица С. А.,
2/6 не долази на наставу из здравствених разлога.
Тим је упознат са предлозима мера за треће тромесечје као и запажањањима о учењу и
напредовању ученика, које чине значајне информације за планирање даљих корака у
раду.
Шести састанак Тима за инклузивно образовање одржан је 05.05.2022. године. На њему је
дневни ред био следећи: НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ ПО
ИОП у 2 И ИОП у 1
Сви ученици који раде по ИОПу постижу добре резултате у школи. Рад ових ученика
прати се у оквиру одељенских већа, одељенске старешине и предметни професори су у
сталној сарадњи са школским педагогом и Тимом за инклузивно образовање. Педагог
током целог полугодишта прати рад ових ученика, прикупља информације о њима и
њиховом раду и напредовању.
Досадашње напредовање ових ученика је добро, позитивно је оцењено и у складу са
њиховим могућностима. Ученик трећег разреда(3/6) Р. Р. се исписао из школе.
Од почетка школске године сви ученици који раде по ИОПусу показали веома висок ниво
спремности за сарадњу са педагогом школе као и њихови родитељи. Пружање додатне
помоћи и подршке овим ученицима остварује се по плану.
Прилагођавање градива за поменуте ученике урадили су и за друго полугодуште
предметни професори у сарадњи са педагогом школе. Сарадња предметних професора и
ових ученика је адекватна, као и сарадња педагога и ученика.
Тим је упознат са предлозима мера за друго тромесечје у другом полугодишту као и
запажањањима о учењу и напредовању ученика, које чине значајне информације за
планирање даљих корака у раду.
Седми састанак Тима за инклузивно образовање одржан је 27.06.2022. Дневни ред је био:
Евалуација ИОПа на крају школске године.
Састанку Тима присуствовали су сви чланови.
Најпре је било речи о успесима ученика првог првог разреда наше школе који су уписани
по ИОП у 2:
М.Р. и С. Ж., обоје на смеру кувар, М. Р.постигао је успех добар 3,00, С. Ж., добар 2,71.

173
Ученици другог разреда који раде по ИОПу су успешно завршили раред и у њиховом
раду није било већих проблема, осим повремених тешкоћа у савладавању стручних
предмета.
К. М., ИОП2, 2-2, економски техничар, постигао је врло добар успех 3, 57, на крају другог
полугодишта.Ученик показује заинтересованост за рад и битан му је школски успех.
Учествује у раду на часовима, битна му је похвала и не воли неуспех. Има свакодневно
персоналног асистента због специфичности своје болести а старешина је рекао да ће
његова мајка следеће године доводити ученика у школу у својству његовог пратиоца..
Н. В., ИОП1, 2-3, правно-пословни техничар, који ради по ИОПу 1 потребно само
прилагођавање техничких услова, тачније, потребно је да ученик седи у првим редовима и
да текстови који му се показују и дају буду писани већим фонтом. Ученик постиже добре
резултате у учењу, успех му је врло добар,
Х. A., ИОП2, трговац, 2-5, има снижене интелектуалне способности али школске обавезе и
у другој години обавља редовно и марљиво,већих проблема у учењу нема.на крају другог
разреда постигла је добар успех, 3.33.
Ј. М, ИОП2, трговац, 2-5, завршила је други разред са добрим успехом, 3,21.
А. С., ИОП2, посластичар, 2-7, савладао је градиво другог разреда по прилагођеном
програму. Тежа је социјализација и даље, дружи се са једним другом само, Постигао је
успех добар 3,40.
Ш. С., ИОП2, посластичар, 2-7, у току другог разреда радила је у складу са својим
могућностима, са повременим фазама кад је слабије радила и била мање заинтересована
за рад. Постигла је добар успех 3,41.
А. С., ИОП2, конобар, 2-7, због својих интелектуалних могућности радила је по
прилагођеном програму из свих предмета у првом разреду, а у другом разреду је стално
била одсутна, лекарски оправдано с обзиром да је била у другом стању и породла се.
Оцењена је кроз разредне испите, успех је добар на крају другог разреда.
Б. Б., ученик који је накнадно уписан у овај разред, ИОП2, посластичар, 2-7, савладао је
градиво другог разреда по прилагођеном програму.. Са њим је био потребан константан
рад и сарадња са свим предметним наставницима у кориговању и прилагођавању планова
и исхода које своде на потпуни минимум. Постигао је успех добар 3,20.
Д. Б, ИОП2, кувар, 2-6, врло лако савладава градиво свих предмета а прилагођавање
градива му је потребно само из појединих предмета, и то повремено. Његов успех на крају
другог разреда је врлодобар 4,00.
Р. Н., кувар,2-6, Ученик је током школске године имао проблема са понашањем, посебно
на часовима куварства, због чега је постојао стални појачани васпитни рад са њим и
константна сарадња са мајком . Постигао је успех добар 3,33.
Ученик трећег разреда који ради по ИОПу,У. Ј., ИОП2, 3-6, кувар, завршио је трећи
разред са врло добрим успехом 3, 57.
Ученици четвртог г разреда који раде по ИОПу постигли су следеће резултате:
К.Т., ученица 4-3 одељења (правни техничар), ОС Зденке Радоњин, која похађа наставу
по ИОП у 2, завршила је четврти разред са успехом одличан 4,71 и планира да упише
правни факултет.
С.П, ученица истог одељења, која похађа наставу по ИОП у 1, завршила је четврти разред
са успехом врло добар..
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Завршено је сумирање и вредновања ефеката рада по прилагођеним и измењеним
програмима. Сви ученици који раде по ИОПу су постигли позитиван успех на крају другог
полугодишта.
Састанке организовала и записнике водила Јасна Гајин Кајић, координатор Тима за
инклузивно образовање.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим је у школској 2021/ 2022 функционисао у следећем саставу:
9. Славица Анастасија Ћосовић-психолог, координатор тима
10. Драгана Драгосавац-наставник Социологије
11. Славица Љубановић-секретар школе
12. Зденка Радоњин-наставник правних предмета
13. Мирјана Живуљ-наставник економске групе предмета
14. Маја Банковић- наставник економске групе предмета
15. представник Савета родитеља
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одржао је 5
састанака од почетка школске године.Састанцима
су по потреби присуствовале
одељенске
старешине
оних
одељења
у
којима
је
био
проблем.
У досадашњем периоду реализован је план предвиђених превентивних активности:
1.На часовима који се воде као ЧОС убачене су теме које се тичу препознавања и
заштите од насиља и дискриминације.
2.Направљен је модел препорука који ће стајати на више места у школи, за наставнике,
ученике , родитеље.
3.Ученици су присуствовали понуђеним предавањима које се тичу ових тема.
4.На часовима предмета друштвених наука, обрађиване су теме које се тичу боље
едукације ученика о овој проблематици.
Тим се састајао 4 пута током школске године и једном ванредно због инцидента који се
догодио крајем школске године.
Ову школску годину је обележио рад и неколико инцидената које је направио ученик
С.Ш.(први разред- смер Посластичар)У првом полугодишту је више пута провоцирао ,
вређао и угрожавао ученицу из разреда, у другом полугодишту је ударио једног ученика,
након чега је била потребна интервенција лекара и полиције.Имао је и низ других повреда
ученичких дужности, те је процесуиран, уз планове заштите и обавештавање надлежног
центра за социјални рад.
Резултирало је његовим исписивањем из школе пре неки дан, јер је мајка проценила да је
тако најбоље.
Рађено је и са ученицима које је угрожавао, праћена је ситуација у договору са разредним
старешином, такође смо поштовали сваки корак предвиђен постојећим Протоколом, уз
саветовање са надлежном просветном саветницом.
Током школске године није било других инцидената.Може се констатовати да нам је
највећи проблем што у једној смени немамо обезбеђење, и што се дежурство наставника
не спроводи у потпуности.
Тако да овај Тим даје следеће препоруке директору школе:
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1.Да се одмах од првог часа пуним капацитетом попуне све учионице, на тај начин не
бисмо радили до вечерњих сати(то би била уштеда и у многим другим ресурсима)
2.Самим скраћивањем времена које проводимо у школи, обезбеђење би боље покривало
школу у обе смене.
3.Да се дежурство наставника боље контролише.
4.Одељенске старешине морају на време да пријављују проблеме,што је један од услова
превенције.
5.Да се допуни правилник о понашању у школи, али и да се исти у потпуности поштује.
Постоје још неке ствари које треба исправити, то ће се у плану овог Тима за наредну
школску годину навести.
Током лета ће се обавити дорада плаката који ће обавештавати о поступању у случају
насиља.
Извештај поднела кординаторка Тима,
Славица Анастасија Ћосовић ,
психолог
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови Тима:
-

Боговић Марија, координатор
Бранислав Ровчанин
Бранко Будалић
Маја Банковић
Драгољуб Перишић
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И З В Е Ш Т А Ј ЗА 2021/22
ОКТОБАР
-

Конституисање Тима
Организација у Тиму
Распоред дужности чланова
Информисање чланова о новом Тиму
Планирање стручног усавршавања и едукације Организација едукативних
радионица
Почетак рада секције за предузетништво
Планирање оснивања Ученичке задруге
Сарадња са организацијом Достигнућа младих

НОВЕМБАР
-

Израда плана за учешће на такмичењима и реализација у наредним месецима
Сарадња са осталим тимовима
Сарадња са Стручним већем угоститеља
Сређивање сајта школе
Конференција Достигнућа младих у Врњачкој бањи
Такмичење из предузетништва под називом „Пословни ризик“, у организацији
Достигнућа младих, одржало се он-лине 16.11.2021. и 17.11.2021.

ДЕЦЕМБАР
-

-

Побољшавање рада са ученицима кроз самосталан и практичан рад
Рад са секцијом за предузетништво и припрема за такмичење
Друго такмичење из предузетништва под називом „Пословни ризик“, у
организацији Достигнућа младих због епидемиолошке ситуације у земљи је
одржано он-лине одржано 15. и 16.12.2021. Учествовали су ученици из секције за
предузетништво и ученици одељења 4-2
Прављење кућица за напуштене псе у дворишту школе
Учешће у хуманитарним акцијама у оквиру школе
Сарадња око постављања слика са такмичења на сајт школе.
Урађена анкета о раду пекаре
Учешће у оснивањеу Ученичке задруге
Ученици Горан Михајловић, Стефан Недељковић, смер финансијски техничар 4-2
и Јована Михајловић, смер посластичар учествовали су у такмичарском делу
пројекта СТАРТ-УП и ученичког предузетништва – осмисли идеју и стави је у
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функцију. Такмичење је организовао Београдска банкарска академија - Факултет за
банкарство, осигурање и финансије.
У првој фази осмишљена је идеја , урађен бизнис план и презентација. На основу
тога комисија је одлучила да су се пласирале у суперфинале. Суперфинале је
одржано 18.12.2021. Ученици су презентовали свој рад он-лине. Било је 10 екипа
из наше земље и Републике Српске.
У финалу нису освојили награду али су показали да су веома креативни, бил су
посвећени раду и одлчно с презентовали свој рад.
Ментори су Марија Боговић и Бранислав Ровчанин. Помоћ је пружила и
професорка маркетинга Ивана Перић.
ФЕБРУАР
Рад са ученицима из секције предузетништво и припрема за почетак рада Ученичке
задруге
МАРТ
- Сређивање резултата анкете и прављење презентације за Школску пекару
- Учешће чланова Тима у организовању Ученичке задруге и планирању рада
Школске пекаре
- Посластичари и конобари су били на такмичењу. Ментори су Светлана Стојшић
Грујичић и Виолета Добросављевић
АПРИЛ
- Чланови Тима су учествовали у маркетингу школе, који је спроведен преко
друштвених мрежа уз помоћ секције за предузетништво. Обављене су и посете
основним школама.
-

МАЈ
- Почела је са радом Ученичка задруга. Оганизовани су излети у организацији
ученика туристичког смера.
Састављен је извештај рада a план за идућу школску годину биће дат на усвајање у август
Извештај урадила координатор Тима,
Марија Боговић.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈ УСТАНОВЕ


Школа је донела Годишњи план рада,Развојниплан, План рада директора и
Програм васпитног рада школе у циљу остваривања квалитета и развоја рада
установе.



Извршена је провера и поштовање планова рада по предметима.



Директор ,помоћник директора и стручни сарадници су по плану обилазака часова
пратиликвалитетнаставе
и
предузелипотребнемере
у
случајевимакадаквалитетнаставеније био наодговарајућемнивоу.



Непрекидно и систематско је вршено подстицање, обезбеђење услова, праћење и
провера стручног усавршавања наставника.



Урађен је годишњи финансијски план и извешена је транспарентност у
употребифинансијскихсредстава.



Ученичкипарламент и њиховипредставници у телимашколе су адекватно и
транспарентно укључени у рад и живот школе.
Председник тима,
Поповски Небојша
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Дана 27. јануара 2022. године свечано је обележена школска слава Свети Сава. Пригодан
програмснимљен је предходног дана и на дан школске славе постављен на сајт школе.
Академију суосмислили, увежбали и извели чланови драмске секције, ученици одељењ 42, 4-3, 1-1 и 2-1.
Ученица Мина Минић је водила програм, читајући одломке из есеја Милоша Црњанског
„СветиСава“. У хору су певале: Анђела Антонијевић, Андреа Неагић, Јана Берацка, Јована
Несторов, НинаЂурђев, Тамара Вучан и Анамарија. Вук Голубовић је рециовао песму
Васка Попе о Свтом Сави,пратећи себе на гитари. Филип Митровић је свирао хармонику.
Софија Станковић је рецитовала, а
Мирослав Станковић био у улози и одежди Светог Саве, читајући „Службу Светом
Симеону“.
Снимак свечаности је монтирао и поставио на сајт школе Владимир Деља.
Ментори и организатори: Ивана Перић, професор економије и Милица Ковачевић,
професорсрпског језика и књижевности.
У марту и априлу су обављене припреме за презентацију школе у основним школама.
Направљени су: презентација и флајери и снимљен је филм.
У мају смо посетили смо следеће основне школе:
-

Стевица Јовановић 11.5.2022.
Свети Сава 10.5.2022.

-

Мика Антић 5.5.2022.
Васа Живковић 12.5.2022.
Бранко Радичевић 27.5.2022.
Ђура Јакшић 10.5.2022.
Доситеј Обрадовић у Омољици 30.5.2022.
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Основци у поменутим школама су били заинтересовани за скоро све смерове, једино је за
за смерове конобар и трговац заинтересованост била мања.
Колеге које су помогле при релизацији – Јадранка Станимировић, Синиша Наумовић,
Виолета Добросављевић и Љубица Стошић.
Ментори и организатори: Милица Ковачевић, професор српског језика и књижевности,
Бранислав Ровчанин и Ивана Перић, професори економије.
Дана 13.5.2022. смо организовали отворена врата у школи. Посетили су нас ученици из
скоро свих школа у граду и из Старчева, Јабуке, Банатског Новог Села и Глогоња.
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Анастасија Мркела је водила промоцију, а ученици Вук Голубовић, Мина Минић, Зоран
Микић, Милица Богданов и Драгана Остојић су причали о својим смеровима и одговарали
на постављена питања.
Ментори и организатори: Милица Ковачевић, професор српског језика и књижевности,
Сандра Поповски, професор математике и Ивана Перић, професор економије.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Активности каријерног вођења обухватају каријерно информисање,саветовање,
образовање за каријеру, вођење и праћење каријере,обуке у вези са планирањем и
управљањем каријером и многе друге активности везане за каријерни развој појединаца.
Млади се током средњошколског образовања спремају за веома важну одлуку која се тиче
даљег развоја њихове каријере – да ли ће наставити своје образовање или кренути на
тржиште рада. Имајући у виду динамичне промене на тржишту радаи настанак нових
занимања, та одлука није лака и често је не могу донети сами. Најчешће питање које
млади данас постављају каријерним саветницима, наставницима, родитељима и свима
осталим којима се обраћају за савет, јестеда ли да упишу оно што воле, или да ипак
одустану од сопствених жеља и упишу нешто са чиме је већа вероватноћа да пронађу
посао. Како би били у кораку са временом, неопходно је да стално прикупљају
информације, доносе одлуке и преиспитују исте, праве планове и по потреби их
прилагођавају.
Циљ каријерног вођења није да неко други донесе одлуку уместо ученика, већда му
помогне да упозна себе и своје могућности, да разуме сопствене циљевеи аспирације, да
донесе одлуке засноване на темељним информацијама, посвети се активностима, управља
променама у својој каријери и преузме одговорност за своје одлуке. Ученику треба
помоћи да развије своје способности и остале квалитете до граница својих могућности, да
развије сопствену одговорност за прикупљање и коришћење информација о себи и
занимањима, да се укључи у одговарајућу школу ради стицања стручног образовања или
на одговарајуће радно место, да на основу праћења свог професионалног развоја, доноси
одлуке и предузима мере које ће допринети његовој даљој адаптацији.
Каријерно вођење заснива се на истицању значаја и потребе самосталности ученика у
доношењу каријерних одлука.
Планирање каријере представља важан сегмент управљања каријером, који представља
веома значајан први корак ка постизању каријерног циља.
Постављање циљева такође је вештина која се учи, а у основи постизања сваког циља
налази се мотивација. Ученицима треба помоћи да схвате да је од велике важности имати
јасну слику о правцу у ком желе да управљају својом каријером, како би могли да се
оспособе за коришћење адекватних техника за доношење одлука о даљем учењу и развоју
каријере, да разумејусвет рада и образовања, као и да разумеју која се то знања, вештине и
способности данас захтевају. Из тог разлога је битно планирање мањих корака који ће
водити до коначног циља. Наравно, увек ће бити успона и падова и треба им указати да
имати план не значи и држати га се по сваку цену, већ да план може послужити као
користан алат и подсетник где желе да буду једногдана и како да тамо стигну. Успех
после сваког испуњеног мањег корака ученику ће пружити осећај самопоуздања и
позитивног искуства. Планирање треба да се одвија у складу са реалним могућностима
које су наметнуте спољашњим околностима, али и могућностима самог ученика.
Улагање у себе је увек добра инвестиција. Узимајући у обзир да је професија значајан
сегмент идентитета сваке особе, избор правог професионалног пута и развоја каријере у
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контексту променљивих животних околности представља могућност претварања
сопствених снова у реалност.
Обзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи, ограничене су биле могућности за
реализацију свих планова везаних за усмеравање ученика у избору будућег занимања и
каријере.
Креиран је план КВИС-а, ученици трећих и завршних разреда су на часовима одељенског
старешине анкетирани о интересовањима и вештинама које поседују.
У оквиру стручне праксе, организоване су посете фирмама, како би ученици извршили
корелацију практичних и теоријских знања.
За ученике на стручној пракси, организовани су и састанци са послодавцима.
Израдили смо и бизнис планове на тему покретања будућег сопственог бизниса. Ученици
су били јако заинтересовани за сарадњу и врло креативни.
Израдили смо и ученичке CV-je, симулирали тестирања и припрему разговора са
послодавцима, као модел којим ће они једног дана конкурисати за посао.
Посебна пажња је посвећена матурантима, као и разговори са њима о избору будућих
факултета.
Упућени су на сајтове, који би им могли бити од користи:
www.karijera.bos.rs , www.infostud.com, www.nsz.gov.rs, www.razvojkarijere.bg.ac.rs,
www.razvojkarijere.kg.ac.rs, www.razvojkarijere.uns.
У наредној школској години, план је да се повежемо и сарађујемо са Високошколским
установама Универзитета у Београду, као и Националном службом за запошљавање, поред
тренутних послодаваца и социо партнера.
Извештај поднела Драгана Параушић,
координатор тима за КВИС.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ТЕХНИЧКО – ИНФОРМАТИЧКУ
ПОДРШКУ
Чланови тима су:
Спасенија Живковић, наставник информатике
Станимировић Јадранка, наставник информатике, координатор тима
Сања Атанацковић, наставник информатике
Иван Панајотови, наставникекономске групе предмета
Септембар




тим је анализирао рад рачунарске опреме и опремљеност кабинета. Ради бољег
извођења наставе кабинет за информатику број 13 - није набављен нови
пројектор,пошто стари не ради добро. Кабинет се налази на сунчаној страни, а греје
се од компјутера, потребно је набавити и клима уређај.
Кабинети су добро опремљени рачунарима, а свака учионица има рачунар и
пројектор.

Октобар





Члан тима, наставник Јадранка Станимировић је пребацила податке о терминима
пријема родитеља из Excelтабеле утабелуу Wordu.
Установљено је да нису набављене камере за рачунаре и микрофону
информатичким кабинетима због делимичног извођења наставе online. Постоји
камера само у појединим кабинетима.
Тим се договарао у вези коришћења рачунарске опреме. У информатичким
кабинетима се одвијала настава из агенцијског пословања.

Децембар
 Креирана је табела за евиденцију рада одељења у Excel програму, у време
пандемије вируса Ковид и почела је евиденција рада одељења по групама, где има
потреба за формирањем група. Табелу је креирао Драгољуб Перишић, наставник
математике, у сарадњи са ЈадранкомСтанимировић, наставником информатике, и
проследио је разредним старешинама и осталим професорима.
Март
 Установљено је да је сервисер редовно одржавао рачунаре
 Звучници из кабинета 9 се позајмљују, требало би набавити још неке звучнике за
друге кабинете
 Обављено је Писа тестирање у кабинетима број 8 и 9. Учествовало је 40 ученика, у
3 одвојене сесије, сви родитељи су дали сагласност, а сви ученици су се одазвали.
Тестирање је обављено у два дана, у организацији и извођењу тестирања су
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учествовали наставници: Сања Атанацковић, наставник информатике и наставници
математике Сандра Поповски и Драгољуб Перишић. Тестирање је успешно
обављено.
Април
 У кабинету број 9 - за информатику је уведена нова академска интернет мрежа,
замењена је локална мрежа са два рутера.
 За кабинет број 13 купљено је 15 нових компјутера, а инсталиран је windows 10
оперативни систем и 15 нових монитора.
 Обављена је пилот матура у априлу
Јун





Купљен је и инсталиран клима уређај за кабинет 13, као и за кабинете на трећем
спрату који су на сунчаној страни.
Помоћ при обради података са матуре и при одвијању матурског испита као
техничка подршка, Јадранка Станимировић, наставник информатике. Матура је
успешно изведена.
Присуствовање online семинарима
Извештај урадила професорка Јадранка Станимировић,
координатор Тима.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Наберзикњигакоја се организује сваке године суботом у септембру, ове школске године
11.09.2021., родила се идеја да берзу проширимо једном хуманитраном акцијом, која је
била прва у низу. Продавалесусекњиге, накит, школски прибор, козметика и украсни
предмети који ће бити увек у понуди, самалимизменама.Такође, наши ученици смера
кувар и посластичари заједно са својим предметним професорима су направили колаче и
пециво које смо продавали на базару. Материјал за храну је донирала
школа.Токомтепрвеакције сакупљено је за Илију Милошевског 20.925,00 динара.
Будући да јеостало доста накита у понуди, одлучили смо да се он продаје сваког петка у
школи, тако да одељење које је било изабрано одлучивало за кога ће се новац сакупљати.
АњаДрагојевић 4/1 јекреиралаплакаткојијепратиосвенашеакције петком.
Разред
4/2
4/1
4/3
4/4
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7

Корисник фондације
Елена
Вања
Вања
Вања
Лана
Реља
Вања
Вања
Нађа
Марко
Стефан
Теодора
Огњен
Кристина
Тодор
Тодор
Тодор
Вук
Дуња
Маша
Срђан
Вукан
Тодор
Тодор
Лука

Сума
4.930,00
2.230,00
1.731,00
7.316,00
870,00
1.970,00
2.872,00
9.440,00
3.523,00
1.982,00
1.285,00
1.664,00
1.340,00
1.546,00
1.151,00
945,00
3.470,00
729,00
1.421,00
605,00
340,00
470,00
3.660,00
470,00
800,00

Ово је новац прикупљен током хуманитарних акција петком. Осим тога, имали смо још
три хуманитарна базара. Наш тим је формално проглашен на седници 27.12.2021. на
иницијативу Сандре Поповски и Анђелке Деље. Колегинице које су се јавиле и чиниле
тим су: Сандра Поповски, АнђелкаДеља, Драгана Вицков, Јасмина Перковић, Драгана
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Параушић, Ивана Перић, Маја Банковић, Ивана Јокић, Јелена Васиљевић, Марија Караџић
и Јадранка Станимировић.
Новогодишњи базар направили смо 23.12. и сакупљена средства усмерили смо за лечење
наше суграђанке Јасмине Дрндић – 34.195,00, назив акције био је „Буди и ти Деда Мраз“.
У сарадњи са ученицима и родитељима продавали смо књиге, козметику, накит и украсне
предмете, као и слаткише и сланише које су направили наши ученици са сарадњом својих
предметних професора.
Код ученика се родила идеја да донирају сланише и слаткише од којих ће се правити
пакетићи за кориснике Дома за незбринуту децу „Споменак“. Другарима из „Споменка“
уручено је 70 пакетића. Још толико је остало, те смо са ученицима одлучили да акцију
проширимо на Дечје одељење панчевачке болнице.Укупно је направљено 140 пакетића,
спаковани су у кесе са логом наше школе, а непродате дечје књиге са претходног базара
смо проследили Дечјој библиотеци Болнице.Новогодишњи украси који нису продати су
прослеђени за Базар који је одржан у Тржном центру „Биг“ 29.12. који је одржан такође
као подршка Јасмини Дрндић.Преостала сакупљена гардероба је прослеђена Црвеном
крсту Панчева.
Током короне смо сви били подељени у две групе, па је и базар поводом Дана заљубљених
трајао два дана, 10. и 11.2.Тада смо сакупљали новчана средства за Тодора Стефанова.
Укупно је сакупљено 40.333,00 динара. Дечак нас је посетио у пратњи родитеља и то нам
је много улепшало читаву акцију.
У пролеће, 13.05., смо имали Мајски базар, који је био веома посећен и где су учешће
узели и неки ученици и по високим температурама дежурали заједно с професорима.
Осим Базара, организована је у сарадњи са Тимом за промотивне активности промоција
школе и тад смо угостили мале матуранте. Сакупљено је 18.200,00 за нашу суграђанку
Јелену Деспотовски.
Остатак козметичких производа је било понуђено колегама током последње седнице
27.06. и тада смо сакупили још 4.220,00 динара.
Остатак козметичких производа и накита проследили смо преко колегинице Иване Јокић
мајци Софије Цветковић.
Пред сваки базар и хуманитарну акцију одржале смо састанак ради организације и
договориле се о раду како би све функционисало савршено.
Извештај поднела председник Тима за хуманитарне акције,
Сандра Поповски
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ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ
У циљу праћења и процене и унапређивање рада наставника у склопу педагошкоинструктивног рада, стручни сарадник-педагог присуствовала је часовима следећих
наставника:
Прво полугодиште 2021/22.год

План обилазака часова професора – 27. 10. - 24. 11. 2021.
27.10.2021. уторак

Иван Панајотовић

12.40

27.10.2021. уторак

Маја Банковић

10.40

29.10.2021. петак

Стојан Коњевић

10.05

10.11.2021. уторак

Зденка Радоњин

11.30

12. 11.2021. петак

Елена Лачок

10.05

23.11.2021. уторак

Спасенија Живковић

8.40

24.11.2021. четвртак

Анђелка Деља

12.05

24.11.2020. четвртак

Лазић Мара

08.40

к11
2/1 Принципи економије
к16
3/2 Јавне финансије
к17
3/1 Монетарна економија
к01
4//3 Право
к22
3/5 Пословни енглески
к13
1/3 Информатика и рачунарство
к01
2/3 Латински језик
к20
3/5 Српски језик

План обилазака часова професора – 30.03. – 14.04.2022.
30.03.2022. среда
31.03.2022. четвртак
01.04.2022. петак
04.04.2022. понедељак
05.04.2022. уторак
06.04.2022. среда
07.04.2022. четвртак
08.04.2022. петак
11.04.2022. понедељак
12.04.2022. уторак

Дангубић Ана
Деља Владимир
Михајловић Александра
Бокић Тереза
Деља Анђелка
Радоњин Зденка
Караџић Марија
Живуљ Мирјана
Капунац Наташа
Параушић Драгана

1/6
4/3
2/4
3/4
2/3
3/3
1/3
1/2
3/2
4/1

Исхрана
Основи радног права
Француски језик
Енглески језик
Латински језик
Правни поступци
Српски језик
Рачуноводство
Право
Рачуноводство

Циљ посете часовима био је да се оствари општи увид у наставу, да се помогне млађим
наставницима, да се сагледа примена појединих дидактичких иновација, да се сагледа квалитет
припремања наставног рада, да се сагледа квалитет организације наставног рада(примена
одговарајуће образовне технологије, поступак евалуације наставног рада и слично), да се сагледа
положај ученика у наставном процесу и да се сагледају поступци и техника евалуације ученика у
настави.
Евиденцију водила Јасна Гајин Кајић,
школски педагог.
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САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Сарадња са државним органима, Министарством просвете, Покрајинским Секретаријата
за образовање из Новог Сада, Школском управом из Зрењанина, Градском управом и
Просветном инспекцијом се одвијала на следеће начине:
- Редовно слање статистичких података, ажурирање базе података
- Захтеви за решавање статусних промена школе, правни савети.
- Редовно слање финансијског плана школе за наредну годину, достава података о
спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
- Конкурси за финансијска средства за набавку школске опреме
- Правни савети
- Склапање Ценус обрасца
- Редовно слање тражених података о раду школе, запосленима, стручном усавршавању,
самовредновању рада школе, школском програму
- Слање финансијског плана за наредну школску годину
- Захтеви за замену запосленог на боловању (плата).
- Потраживања материјалних трошкова за сваки месец
- Решавање потреба школе за радовима из области текућег одржавања
- Превоз запослених
- Регресирано превоз за ученике који путују из насељених места града Панчева
- Решавање хитних проблема школе
- Додатна средства ребалансом буџета
- Редован преглед санитарне инспекције
- Јубиларне награде запослених у школи
- Стручно усавршавање запослених
- Стручни испити запослених
- Правилан ток Конкурса - Правилно вођење евиденције Дневника и матичних књига
школе
- Правилно вођење Досијеа радника
- Контрола вођења записника за Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља.
Школа има редовне контакте и сарадњу и са Министарством унуграшњих послова, чије
акције редовно подржавамо и са чијим припадницима свакодневно сарађујемо у циљу

Извештај радила Јасна Гајин Кајић, педагог школе
Панчево, август 2022. године

194
САДРЖАЈ

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

3

Настава и наставна средства
Анализа успеха ученика
Извештај о реализацији практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе
Ванредни ученици
Матурски и завршни испити

3
9
10
12
13

ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА

24

Извештај о ваннаставним активностима ученика
Извештај о раду секција
Такмичења ученика

24
39
40

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Извештај о раду Наставничког већа
Извештај о раду Школског одбора
Извештај о раду Савета родитеља
Извештај о остваривању Годишњег плана рада директора
Извештај о раду психолога
Извештај о раду педагога
Извештај о раду библиотекара
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА

81
85
87
88
105
106
108
109

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗАРАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

143
150
150
153

Извештај о раду Тима за самовредновање
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања
Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција
Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
Извештај о раду Тима за промотивне активности
Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање
Извештај о раду Тима за техничко-информатичку подршку
Извештај о раду Тима за хуманитарне активности
ИЗВЕШТАЈ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ
САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

157
168
175
177
180
181
186
188
190
192
193

42
81

