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1. Структура запослених
1.1. Наставно особље
Ред.
бр.

Степен
стручне
спреме
VII

Положен
стручни
испит
Да

Проценат
ангажовања

VII

Не

100%

Да

VII

Да

54,44%

Да

VII

Да

100 + 27,78%

Да

VII

Да

16,67%

Да

VII

Да

11,11+11,11%

Да

VII

Да

33,33%

Да

VII

Не

22%

Да

VI

Не

32%

VII

Да

40 + 10%

11.

Маријана
Којичић
Даљевић
Тања Васић

VII

Не

10%

12.

Бранка Субић

VII

Да

65 + 15%

Да

Да

13.

Цвијета
Томовић
Мирјана
Чутурило
Милошевски
Кристина
Лубурић
Зоран
Милинковић
Оливера
Марјановић
Дејан
Димитријевић
Јелена Лојовић

VII

Да

45+15%

Да

Да

VII

Не

25%

Да

VII

Да

25%

Да

VI

Не

25%

VII

Да

15%

Да

VII

Да

15%

Да

VII

Да

60%

Да

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
Зорица
Новаковић
Анамарија
Андријашевић
Миомира
Младеновић
Жељка Чапо
Томечкова
Даниела
Живојин
Биљана
Шурјанчев
Јасна
Стефановић
Бојана
Француски
Данијел Ликар

50%

Радни
однос на
неодређено
Да

Радни
однос на
одређено

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Владислав
Јокановић
Владан
Јокановић
Александра
Скоко
Миленко
Милошевић
Татјана
Шаренац
Катарина
Милић
Предраг
Вујновић
Добрила
Станић
Стеван
Витомиров
Растко
Рацић
Радомир
Ненадић
Драгана
Алексић
Весна Банчов

VII

Да

60%

Да

VI

Не

100+11,11%

Да

VI

Не

89%

Да

VII

Да

55%

VII

Не

70%

Да

VI

Не

65%

Да

VII

Да

100%

Да

VII

Да

10%

Да

VII

Да

100+5%

Да

VII

Не

100+3%

VII

Да

10+5%

Да

VII

Да

95%

Да

VII

Да

100%

Да

Драгана
Думитру

VII

Да

100%

Да

Да

Да
Да
Да

Напомена:
Наставници који су прекинули уговорна ангажовања током школске 2019/2020. године:
Бојана Француски (од априла) – Данијел Ликар;
Катарина Милић (од јуна) – Маја Станисављев;
Маријана Којичић Даљевић (крај августа) – Златко Јелисавац;
Анамарија Андријашевић (крај августа) - Марија Радмиловић.
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1.2. Ненаставно особље
Ред.
бр.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

Профил
запослених

Данијела
Алексић
Соња
Грубачић
Рајин
Зорица
Новаковић
Милорад
Јовић
Милица
Комар

1.
2.

3.
4.
5.

Директор

Степен
стручне
спреме
VII

Проценат
ангажовања
100%

Радни
однос на
неодређено
Да

Радни
однос на
одређено
Да

100%
Педагог

VII

Библиотекар

VII

50%

Да

Секретар

VII

50%

Да

Шеф
рачуноводства

VI

50%

Да

1.3. Помоћно особље
Ред.
бр.

ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

1. Бранислав Бунић
2. Милофинка
Милојевић
3. Славица Бабић
4. Драгана Мајкић

Домар
Спремачица

Степен
стручне
спреме
IV
ОШ

Радни однос
на
неодређено
Да
Да

Спремачица
Спремачица

ОШ
ОШ

Да
Да

Радни однос
на
одређено

2. Број ученика
Аутомеханичар

I
II
III
IV
Укупно

01.09.
16
14
12
42

31.08.
15
14
12
41

Економски техничар
01.09.
21
28
22
20
91
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31.08.
22
28
22
19
91

Гимназија
01.09.
10
25
22
13
70

31.08.
10
24
21
13
68

3. Извештаји наставника o реализованим часовима и просек оцена
одељења
1. Наставник: Зорица Новаковић
Предмет: Српски језик и књижевност
Одељења, годишњи и недељни фонд часоваи и просек оцена:
II2, III2, и IV2 у којима је недељни фонд 3 часа, а годишњи 108, односно 102 код
матураната.
Просек оцена на крају другог полугодишта:
II2 - 2,39
III2 - 2,77
IV2 - 2,79
2. Наставник: Анамарија Андријашевић
Предмет: Српски језик и књижевност
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I1: 3 часа недељно, 111 часова годишње
I2: 3 часа недељно, 111 часова годишње
II1: 2 часа недељно, 74 часа годишње
III1: 2 часа недељно, 64 часа годишње
III4: 4 часа недељно, 148 часова годишње
III4: одељенски старешина
IV4: 4 часа недељно, 128 часова годишње
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
I1: 2.27
I2: 3,32
II1: 2.71
III1: 2.50
III4: 4.24
IV4: 4.62
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3. Наставник: Миомира Младеновић
Предмети: Српски језик и књижевност; Језик, медији и култура
Одељења: Ι₄, ΙΙ₄
Годишњи и недељни фонд часова:
148 часова годишње, 4 часа недељно (Српски језик и књижевност); 37 часова годишње, 1
час недељно (Језик, медији и култура)
Просек оцена на крају другог полугодишта:
Српски језик и књижевност Ι₄ - 3,70
Језик, медији и култура Ι₄ - 5,00
Српски језик и књижевност ΙΙ₄ - 3,79
Језик, медији и култура ΙΙ₄ - 5,00
4. Наставник: Јасна Стефановић
Предмет: Немачки језик (други страни језик)
Одељења: I4, II4, III4
Годишњи и недељни фонд часова:
I4 - 2 часа недељно, 74 часа годишње
II4 - 1,5 час недељно, 37 часова теоријске наставе годишње, 18,5 часова вежби годишње
III4 - 2 часа недељно, 74 часа годишње
Просечна оцена на крају другог полугодишта :
I4

4,50

II4 4,83
III4 4,52

5. Наставник: Жељка Чапо Томечкова
Предмет: Енглески језик
Одељења: I4, II4, III4, IV4, I2, II2, III2, I1, III1.
Годишњи и недељни фонд часова:
I4 – год.74, нед. 2,
II4 – теорија год. 37, нед. 1, вежбе год. 18,5, нед. 0.5
III4 – год. 148, нед. 4
IV4 – год. 96, нед. 3
I2 – год. 74, нед. 2
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II2 – год. 108, нед. 3
III2 – год. 108, нед. 3
I1 – год. 74, нед 2
III1 -год. 64, нед 2
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I4 – 4,20
II4 – 4,29
III4 – 3,76
IV4 – 4,54
I2 – 3,36
II2 – 3,07
III2 – 3,45
I1 – 2,73
III1 - 3,00
6. Наставник: Биљана Шурјанчев
Предмет: Руски језик
Одељења, годиљњи и недељни фонд часова:
IV-4 - Руски језик;недељни фонд-2 часа;годишњи фонд-68 часова
II-1 - Енглески језик у другом полугодишту;недељни фонд-2 часа;годишњи фонд-74 часа
Просек оцена на крају другог полугодишта:
Руски језик,одељење IV-4- 4,38
Енглески језик,одељење II-1-2,86
7. Наставник: Даниела Живојин
Предмет: Енглески језик
Одељење, годишњи и недељни фонд часова:
IV2 – годишњи фонд 99 часова, 3 часа недељно
Просек оцена на крају другог полугодишта:
2,84
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8. Наставник: Данијел Ликар
Предмети: Латински језик; Појединац, група и друштво
Одељења: Ι₄, ΙΙ₄
Годишњи и недељни фонд часова:
Ι₄ Латински језик: годишњи фонд 74 часа, недељни 2 часа
Ι₄ Појединац, група и друштво: годишњи фонд 68 часова, недељни 1 час
ΙΙ₄ Латински језик: годишњи фонд 74 часа, недељни 2 часа
ΙΙ₄ Појединац, група и друштво: годишњи фонд 68 часова, недељни 1 час
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I4 Латински језик: 4.5
II4 Латински језик: 4.75
I4, II4 Појединац, група, друштво: 5.00
9. Наставник: Јелена Лојовић
Предмети : Рачунарство и информатика, Пословна информатика
Одељења: I2, I4, IV2, IV4
Годишњи и недељни фонд часова:
I2 - 74 часа вежби годишње, рад у 2 групе, 4 часа недељно
I4 - 74 часа вежби годишње, 2 часа недељно
IV2 - 66 часова вежби годишње, рад у 2 групе, 4 часа недељно
IV4 - 32 часа теорије + 30 часова вежби, укупно 62 часа годишње, 2 часа недељно
Просечне оцене на крају другог полугодишта:
I2: 3,86
I4: 4,50
IV2: 3,84
IV4: 5,00
10. Наставник: Владислав Јокановић
Предмет: Рачунарство и информатика
Одељења, годишњи и недељни фонд часова и просек оцена:
Одељење II4
Предмет: Рачунарство и информатика
Недељни фонд часова: 2
Годишњи фонд часова: 74
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,71
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Одељење III4
Предмет: Рачунарство и информатика
Недељни фонд часова: 1 (+2)
Годишњи фонд часова: 67
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,57
Одељење III2
Предмет: Пословна информатика
Недељни фонд часова: 2
Годишњи фонд часова: 72
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,68
Одељење I1
Предмет:Рачунарство и информатика
Недељни фонд часова: 2
Годишњи фонд часова: 74
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 2,40
11. Наставник: Александра Скоко
Предмет : Математика
Одељења: I1, II2, III2, III4, IV2
Годишњи и недељни фонд часова:
I1 - Годишњи фонд часова 108; Недељни фонд часова 3
II2 - Годишњи фонд часова 108; Недељни фонд часова 3
III2 - Годишњи фонд часова 108; Недељни фонд часова 3
III4 - Годишњи фонд часова 144; Недељни фонд часова 4
IV2 - Годишњи фонд часова 99; Недељни фонд часова 3
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта из математике:
•
•
•
•
•

I1 - добар (2,73)
II2 - добар (2,82)
III2 - добар (3,14)
III4 - врло добар (3,95)
IV2 - добар (3,16)

11

12. Наставник: Владан Јокановић
Предмет: Математика
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I2 (годишњи фонд 111 часова, недељни фонд 3 часа)
I4 (годишњи фонд 148 часова, недељни фонд 4 часа)
II4 (годишњи фонд 148 часова, недељни фонд 4 часа)
IV4 (годишњи фонд 128 часова, недељни фонд 4 часа)
II1(годишњи фонд 111 часова, недељни фонд 3 часа)
III1(годишњи фонд 64 часа, недељни фонд 2 часа)
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
I2 -3.52
I4 - 4.10
II4 - 3.50
IV4 - 4.00
II1 – 2.14
III1 - 2.83
13. Наставник: Предраг Вујновић
Предмет: Физичко и здравствено васпитање
Одељења: I-2, I-4, II1, II-2, II-4, III-1, III-2, III-4, IV-4.
Годишњи и недељни фонд часова:
Годишњи фонд часова у одељењима I-1, I-2, I-4, II-1, II-2, II-4, и III-4: 74;
Годишњи фонд часова у одељењима II-2 и III-2: 72;
Годишњи фонд часова у одељењима III-1 и IV-4: 66;
Недељни фонд часова у свим одељењима: 2.
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I-1 (4,67);
I-2 (4,95);
I-4 (5,00);
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II-1 (4,93);
II-2 (4,93);
II-4 (5,00);
III-1 (4,75);
III-2 (4,95);
III-4 (5,00);
IV-4 (5,00).
14. Наставник: Добрила Станић
Предмет : Физичко и здравствено васпитање
Одељење: IV2
Годишњи и недељни фонд часова:
IV2 - Годишњи фонд часова: 66;
Недељни фонд часова: 2;
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта: 4,89.
15. Наставник: Катарина Милић
Предмет: Физика, Техничка физика, Основи електротехнике
Одељења: I4, II4, III4, IV4, I1, II1
Годишњи фонд часова: 508
I4
недељно: 2+1 (ЧОС)/ годишње 74
II4 недељно: 2/ годишње 74
III4 недељно: 3/ годишње 111
IV4 недељно: 2/ годишње 64
I1
недељно: 2/ годишње 74
II1
недељно: 2/ годишње 74
Недељни фонд часова: 14.
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
I4 - 4.3
II4 - 4.13
III4 - 3.67
IV4 - 4.3
I1 - 2.6
II1 - 2.29
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16. Наставник: Татјана Шаренац
Предмет: Хемија
Одељења годишњи и недељни фонд часова:
Одељењe: I2
годишњи фонд часова: 74
недељни фонд часова: 2
- Одељењe: I4
годишњи фонд часова: 74
недељни фонд часова: 2
- Одељењe: II4
годишњи фонд часова теорије: 37
годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 18,5
недељни фонд часова теорије: 1
недељни фонд часова лабораторијских вежби: 0,5
- Одељењe: III4
недељни фонд часова: 2
годишњи фонд часова: 72
- Одељењe: IV4
годишњи фонд часова: 64
недељни фонд часова: 2
Предмет: Хемија и машински материјали
- Одељење: I1
годишњи фонд часова: 74
недељни фонд часова: 2
Предмет: Комерцијално познавање робе
- Одељење: II2
годишњи фонд часова: 72
недељни фонд часова: 2
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Просечна оцена на крају другог полугодишта:
I1 – 2,53
I2 – 3,14
I4 – 4,20
II2 - 2,82
II4 – 3,83
III4 - 3,48
IV4 - 4,15

17. Наставник: Миленко Милошевић
Предмети: Екологија и заштита животне средине , Биологија
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I1 - годишњи фонд 36 часова, недељни 1 час
I2 - годишњи фонд 74 часова, недељни 2 час
I4 - годишњи фонд 74 часова, недељни 2 часа
II4 - годишњи фонд 74 часова, недељни 2 часа
III4 - годишњи фонд 74 часова, недељни 2 часа
IV4 - годишњи фонд 64 часова, недељни 2 часа
Просечна оцена на крају другог полугодишта:
I1 – 3,00
I2 – 3,45
I4 – 4,20
II4 – 4,62
III4 – 4,24
IV4 – 4,77
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18. Наставник: Цвијета Томовић
Предмети: Географија, Економска географија
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I1 Годишњи фонд часова 74, недељни фонд 2 часа
I2

Годишњи фонд часова 74, недељни фонд 2 часа

I4

Годишњи фонд часова 74, недељни 2 часа

II2 Годишњи фонд часова 72, недељни 2 часа
II4 Годишњи фонд часова 74, недељни 2 часа
III4 Годишњи фонд часова 74, недељни 2 часа
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I1 2,80
I2 2,50
I4 3,90
II2 2,96
II4 3,75
III4 3,38
19. Наставник: Бранка Субић
Предмет: Историја
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I-1, годишњи фонд часова: 111, недељни фонд часова: 3
II-2, годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова: 2
I-2, I-4, II-4, III-4, годишњи фонд часова: 74, недељни фонд часова: 2
IV-4, годишњи фонд часова: 64, недељни фонд часова: 2
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I-1, просечна оцена: 2,73
I-2, просечна оцена: 3,14
II-2, просечна оцена: 3,14
I-4, просечна оцена: 4,20
II-4, просечна оцена: 4,54
III-4, просечна оцена: 4,19
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IV-4, просечна оцена: 4,62
20. Наставник: Тања Васић
Предмет: Психологија
Одељење: II4
Годишњи и недељни фонд часова:
годишњи фонд 74 часа, недељни 2 часа
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,58

21. Наставник: Маријана Којичић Даљевић
Предмети, одељења, годишњи и недељни фонд часова:
Социологија III2, годишњи фонд 72 часа, недељни фонд 2 часа;
Социологија IV4, годишњи фонд 64 часа, недељни фонд 2 часа;
Филозофија III4, годишњи фонд 74 часа, недељни фонд 2 часа;
Филозофија IV4, годишњи фонд 96 часа, недељни фонд 2 часа;
Устав и права грађана IV4, годишњи фонд 32 часа, недељни фонд 1 час.
Просечна оцена на крају другог полугодишта:
III2 Социологија: 3,45
IV4 Социологија: 4,46
III4 Филозофија: 4,10
IV4 Филозофија: 4,54
IV4 Устава и права грађана: 4,46
22. Наставник: Мирјана Чутурило Милошевски
Предмети, одељења, годишњи и недељни фонд часова:
Устав и права грађана III1, годишњи фонд 32 часа, недељни фонд часова 1 час;
Уставно и привредно право III2, годишњи фонд часова: 72, недељни 2 часа;
Уставно и привредно право IV2, годишњи фонд часова 66, недељни 2 часа.
Просек оцена на крају другог полугодишта:
-

III1 врло добар 3,91
III2 врло добар 3,58
IV2 врло добар 4,32
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23. Наставник: Кристина Лубурић
Предмет: Грађанско васпитање
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
- I-1, I-2, I-4, II-1, II-4, III-4 годишњи фонд часова: 37, недељни фонд часова: 1
- II-2, III-2- годишњи фонд часова: 36, недељни фонд часова: 1
- III-1, IV-4- годишњи фонд часова: 32, недељни фонд часова: 1
- IV-2- годишњи фонд часова: 33, недељни фонд часова: 1
Просечна оцена на крају другог полугодишта: предмет грађанско васпитање се оцењујуе
описно и сви ученици који слушају предмет имају описну оцену веома успешан.
24. Наставник: Дејан Димитријевић
Предмет: Музичка култура
Одељења, годишњи и недељни фонд часова:
I-4,II-4 и II-1
Годишњи фонд часова је 36,а недељни по 1 недељно у сваком одељењу.
Просек оцена на крају другог полугодишта:
I4: 4,9
II4: 5,00
II1: 2,57
25. Наставник: Оливера Марјановић
Предмет: Ликовна култура
Одељење: I4 ,II4, II1
Годишњи и недељни фонд часова:
I4 – годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час
II4 - годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час
II1 - годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час
Просечна оцена на крају другог полугодишта:
I4: 4,9
II4: 5,0
II1: 4,36
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26. Наставник: Драгана Алексић
Предмети :
Пословна економија
Основи економије
Монетарна економија и банкарство
Рачуноводство(теоријски део)
Одељења: I2, II2, III2, IV2
Годишњи и недељни фонд часова:
Пословну економија I2, годишњи фонд часова: 74, недељни фонд часова 2
Пословну економија II2, годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова 2
Пословну економија III2, годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова 2
Пословну економија IV2, годишњи фонд часова: 66, недељни фонд часова 2
Основе економије III2, годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова 2
Основе економије IV2, годишњи фонд часова: 66, недељни фонд часова 2
Монетарна економија и банкарство III2, годишњи фонд часова: 2, недељни фонд часова 2
Монетарна економија и банкарство IV2, годишњи фонд часова: 66, недељни фонд часова
2
Рачуноводство (теоријски део) II2, годишњи фонд часова: 36, недељни фонд часова 1
Рачуноводство (теоријски део) III2, годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова 2
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
- I2 из предмета пословна економија је 3,23
- II2 из предмета пословна економија је 3,25
- II2 из предмета рачуноводство је 3,54
- III2 из предмета пословна економија је 3,00
- III2 из предмета рачуноводство је 3,73
- III2 из предмета основи економије је 3,05
- III2 из предмета монетарне економије и банкарства је 3,14
- IV2 из предмета пословна економија је 3,63
- IV2 из предмета основи економије је 4,00
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- IV2 из предмета монетарне економије и банкарства је 3,47
27. Наставник: Драгана Думитру
Одељења: I2, II2, III2, IV2
Предмети, годишњи и недељни фонд часова:
Рачуноводство теорија I2, недељни и годишњи фонд часова 2/74
Рачуноводство вежбе I2, недељни и годишњи фонд часова 2+2 односно 74+74(по
групама).
Рачуноводство вежбе II2, недељни фонд и годишњи фонд, 2+2 односно 72+72 (по
групама)
Рачуноводство вежбе III2, недељни фонд и годишњи фонд, 2+2 односно 72+72 (по
групама)
Рачуноводство теорија IV2, недељни и годишњи фонд, 2/66
Рачуноводство вежбе IV2, недељни и годишљи фонд, 2+2 oдносно 66+66 (по групама)
Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
Рачуноводство I2 - 3,95
Рачуноводство II2 – 3,54
Рачуноводство III2 – 3,73
Рачуноводство IV2 – 3,79
28. Наставник: Весна Банчов
Одељења: I2, II2, III2, IV2
Предмети, годишњи и недељни фонд часова:
-

Принципи економије I2 , недељни и годишњи фонд часова 3/111.
Пословна кореспонденција и комуникација I2 , вежбе 2+2, односно 74+74 (по
групама)
Основи економија II2 , 2/72
Савремена пословна кореспондеција II2 , теорија 1/36, вежбе по групама 2+2, односно
72+72
Статистика III2 , недељни и годишњи фонд часова 2/72
Статистика IV2 , недељни и годишњи фонд часова 2/66
Маркетинг IV2 , недељни и годишњи фонд часова 2/66.

Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта:
-

Принципи економије I2 - 3,73
Пословна кореспондениција и комуникација I2 – 4,41
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-

Основи економије II2 – 3,36
Савремена пословна кореспонденција II2 – 4,21
Статистика III2 – 4,05
Статистика IV2 – 4,00
Маркетинг IV2 – 4,11

29. Наставник: Стеван Витомиров
Предмети, одељења, годишњи и недељни фонд часова:
Механика I-1
Годишњи фонд часова: 111
Недељни фонд часова: 3
Технолигија обраде II-1
Годишњи фонд часова: 111
Недељни фонд часова: 3
Технологија образовног профила III-1
Годишњи фонд часова: 96
Недељни фонд часова: 3
Практична настава III-1
Годишњи фонд сати: 448
Недељни фонд сати: 14
Блок настава ( Практична настава ) 60 сати
Просек оцена на крају другог полугодишта:
Механика I1 - 2,73
Технологија обраде II1 - 2,64
Технологија образовног профила III-1 - 3,42
Практична настава III1 - 4,25
30. Наставник: Растко Рацић
Предмети и одељења:
I1 Практична настава
II1
Практична настава
Технологија образовног профила
Машински елементи
III1
Организација рада
Машински елементи
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Годишњи и недељни фонд часова:
I1 Практична настава – 4 часа недељно, 148 часова годишње
II1 Практична настава – 12 часова недељно, 444 часа годишње
II1 Технологија образовног профила – 2 часа недељно, 74 часа годишње
II1 Машински елементи – 2 часа недељно, 74 часа годишње
III1 Организација рада - 2 часа недељно, 64 часа годишње
III1 Машински елементи - 2 часа недељно, 64 часа годишње
Просечне оцене на крају другог полугодишта:
Практична настава I1: 4,13
II1
Технологија образовног профила: 2,86
Машински елементио: 2,64
Практична настава: 4,79
III1
Организација рада: 3,25
Машински елементи: 2,67
31. Наставник: Радомир Ненадић
Предмет: Техничко цртање
Одељење: I1
Годишњи фонд часова :111
Недељни фонд часова :3
Просечна оцена на крају другог полугодишта: 2,6
ЕВАЛУАЦИЈА
Увидом у индивидуалне извештаје наставника закључује се да су планирани часови
редовне наставе реализовани у складу са планираним, прилагођеним индивидуалним
плановима.
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4. Реализација осталих часова непосредног рада са ученицима
4.1. Број реализованих часова допунске наставе
Предмет
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Српски језик и
књижевност
Хемија и
машински
материјали
Рачуноводство
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност
Математика

Пословна
економија
8. Комерцијално
познавање
робе
9. Српски језик и
књижевност
10. Основи
економије
7.

11. Пословна
економија
12. Српски језик и
књижевност
13. Математика

Задужени
наставник
Зорица
Новаковић
Татјана
Шаренац

Разред/одељење Бр.релизованих Време
часова
реализације
I1
2
I пол.
I1

3

I пол.

Драгана
Думитру
Данијела
Алексић
Данијела
Алексић
Александра
Скоко
Драгана
Алексић
Татјана
Шаренац

I2

3

II пол.

I4

2

I пол.

II2

4

I пол.

II2

6

I пол.

II2

5

II пол.

II2

1

II пол.

Данијела
Алексић
Драгана
Алексић

III2

2

I пол.

III2

5

I и пол.
2

Драгана
Алексић
Данијела
Алексић
Александра
Скоко

III2

5

II пол.

IV 2

4

I пол.

IV 2

4

I пол.

УКУПНО:

46
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4.2. Број реализованих часова додатне наставе
Предмет
1.

Српски језик
и
књижевност

Задужени
наставник
Д.Алексић

Разред/одељење
II4

Бр.релизованих Време
часова
реализације
7
I пол.

4.3. Број реализованих часова припремне наставе

1.
2.
3.
4.

5.

Предмет

Задужени
наставник

Разред/одељењ
е

Бр.релизовани
х часова

Српски језик и
књижевност
Пословна
економија
Рачуноводство

Зорица
Новаковић
Драгана
Алексић
Драгана
Думитру
Драгана
Алексић

IV2

5

Време
реализациј
е
II пол.

IV2

5

II пол.

IV2

5

II пол.

IV2

5

II пол.

Анамарија
Андријашеви
ћ
Жељка Чапо
Томечкова
Маријана
Бранка
Субић
Владан
Јокановић
Катарина
Милић

IV4

4

II пол.

IV4

6

II пол.

IV4
IV4

4
4

II пол.
II пол.

IV4

4

II пол.

IV4

3

II пол.

УКУПНО:

45

Монетарна
економија и
банкарство
Српски језик и
књижевност

6.

Енглески језик

7.
8.

Социологија
Историја

9.

Математика

10.

Физика

4.4. Број реализованих часова секције
Назив
1. Литерарна

Задужени
наставник
Д.Алексић

Разред/одељење Бр.релизованих Време
часова
реализације
I4 II4 II2 III4
14
I пол.
IV4
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5. Успех и владање ученика по разредима
*УСПЕХ УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ
I1
I2
I4
Укупно
II 1
II 2
II 4
Укупно
III 1
III 2
III 4
Укупно
IV 2
IV 4
Укупно
УКУПНО
(јун)
УКУПНО
(31. август)

БРОЈ
ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН
УЧЕНИКА
ДОБАР
15
1
2
7
5
22
3
11
6(7)
2
10
6
3
(1)
1
47
10
16
13(15)
5
3
14
5
9
28
4
8
14(16)
2
24
18
5
1
66
22
18
24(26)
2
12
1
6
4
1
22
4
10
8
21
7
7
7
55
12
23
19
1
19
5
6
8
13
9
3
1
32
14
9
9
200
58
66
65
6
5
200

58

66

69

6

1

Напомена:
Четири ученика којa су билa упућенa на поправне испите успешно су их положили. Један
ученик због више од три недовољне оцене остварио је недовољан успех и упућен је да
понови разред.
Прво полугодиште - сви разреди
Одељење

Средња оцена по одељењу

I-1

2,58

I-2

3,52

I-4

4,15

II- 1
II-2

2,93
2,95

II-4

4,66

III-1
III-2

3,08
3,21

III-4

3,59

IV-2

3,28

IV-4

4,13

Укупно

3,46
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Друго полугодиште - сви разреди
Одељење

Средња оцена по одељењу

I-1
I-2

2,70
3,67

I-4

4,28

II- 1

3,02

II-2

3,46

II-4

4,78

III-1

3,26

III-2

3,46

III-4

3,82

IV-2

3,55

IV-4

4,32

Укупно

3,67

*ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

ПРИМЕРНО
(5)

ВРЛО
ДОБРО
(4)

ДОБРО
(3)

ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ
(2)

НЕЗАДОВОЉАВ.
(1)

I1

15

6

1

5

3

-

I2

22

21

-

-

-

1

I4

10

9

1

-

-

-

II 1

14

4

3

2

5

-

II 2

28

28

-

-

-

-

II 4

24

24

-

-

-

-

III 1

12

5

3

2

2

-

III 2

22

22

-

-

-

-

III 4

21

20

1

-

-

-

IV 2

19

17

1

1

-

-

IV 4

13

13

-

-

-

-

УКУПНО

200

169

10

10

10

1
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6. Резултати одржаних матурских/завршних испита
III 1 – Аутомеханичар
Дванаест ученика радило је завршни рад и сви су успешно завршили.
Одлични

Врло добри

1

Добри

5

Довољни

5

1

Недовољни
0

Просеча оцена одељења: 3,46.
IV 2 – Економски техничар
Деветнаест ученика радило је матруски рад и сви су успешно завршили.
Одлични
5

Врло добри

Добри

12

Довољни

1

1

Недовољни
0

Просеча оцена одељења: 4,12.
IV 4 – Гимназија-општи тип
Тринаест ученика радило је матруски рад и сви су успешно завршили.
Предмет

Одлични

Српски
језик и
6
књижевност
Математика
3
Енглески
6
језик
Историја
8
Географија
1
Физика
1
Биологија
2
Социологија
1
Просеча оцена одељења: 4,12.

Врло
добри

Добри

Довољни

Недовољни

5

2

-

-

1

1
-

2
-

-

-

-

-

-
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7. Преглед изостанака ученика
У табели приказан је број изостанака ученика до 17.03.2020. године када је
почела настава на даљину услед вируса КОВИД 19.
ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

НЕРЕГУЛИСАНИ

I1

15

1302

156

-

1458

I2

22

1869

104

-

1973

I4

10

1005

9

-

1014

II1

14

1116

131

-

1247

II2

28

1702

15

-

1717

II4

24

1560

13

-

1573

III1

12

822

93

-

915

III2

22

1897

34

-

1931

III4

21

1418

17

-

1435

IV2

19

1982

53

-

2035

IV4

13

1508

16

-

1524
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УКУПНО

8. Похвале и награде и освојена места на такмичењима
Одељење

Похваљени
ученици

Награђени
ученици

I1

1

1

I2

3

3

I4

6

6

II1

-

-

II2

4

4

II4

18

18

III1

1

1

III2

4

4

III4

7

7

IV2

5

5

IV4

9

9

УКУПНО

58

58

За све одличне ученике као и носиоце Вукове дипломе и ђака генерације
обезбеђене су поклон књиге. Сви одлични ученици су и јавно похваљени.
Општинско ниво такмичења Књижевна олимпијада организовале су проф.
Данијела Алексић и проф. Анамарија Андријашевић. Пласман за Окружно такмичење
оствариле су Андријана Радовановић, Теодора Тришић, Марина Милошевић и Јована
Шћекић. (Исидора Цветић, Мирјана Шћекић, Теодора Тришић и Јана Шћепановић су
имале директан пласман, јер су освојиле место на Републичком такмичењу школске
2018/2019. године). Окружно такмичење није реализовано због ванредног стања.
Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба у Сремским
Карловцима расписали су новембра месеца 2019. године литерарни конкурс на тему
„Добросуседски односи и суживот са другим и другачијим“ на којем су награђене
ученице наше школе Јана Шћепановић и Јасмина Шајн, а њихов ментор је била
професорица Данијела Алексић.
За Савиндан директорица школе Данијела Алексић поклон књигама наградила је
професоре Анамарију Андријашевић, Владана Јокановића и ученике Андријану
Радовановић, Теодору Тришић, Јасмину Шајн, Мирјану Шћекић, Јану Шћепановић и
Мирослава Кнежевића за изузетне резултате на такмичењима.
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Ученици наше школе учествовали су и на конкурсу Пословице: Ванвременске
мудрости (ОПЕНС2019) , на конкурс је пристигло 1024 радова из 35 средњих школа, а
победница у једној од пословица је Санела Усковић, ученица II2, њен професор ментор
је Данијела Алексић. https://opens2019.rs/vesti/ne-gleda-bog-u-kaljave-noge-vec-na-cisto-srce/
Додела награда ОПЕНС-а била је уприличена у нашој школи 27. августа 2020.
године и том приликом уручене су вредне награде ученици и ментору.
https://www.jasatomic.org/opens-u-srednjoj-skoli-u-secnju/

9. Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће је у школској 2019/2020. години одржало једанаест седница
(четири седнице одржане електронским путем због превентивних мера ) на којима су
разматрани садржаји предвиђени Годишњим планом рада школе и ЗОСОВ. Запослени
су редовно присуствовали седницама, изузев запослених који су из објективних разлога
били спречени, те самим тим нису постојале тешкоће у одржавању седница.
Наставничког веће се бавило темама које су из његове надлежности: осигурање и
унапређивање образовно - васпитног рада, праћење и утврђивање резултата рада
ученика, вредновање резултата рада наставника, предузимање мера за јединствен и
усклађен рад са ученицима и друга питања у вези са образовно- васпитним радом.
Наставничко веће на својим редовним седницама је:
-разматрало Годишњи извештај о раду Школе за школску 2018/2019. годину;
-разматрало Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину;
-усвојило план писмених задатака и контролних вежби за школску 2019/2020. годину;
- давало мишљење за кандидата за расписан конкурс директора школе;
-разматрало извештаје о резултатима успеха у учењу и владању на крају првог, другог и
четвртог ( за трећи није одржана СНВ због ванредног стања) класификационог периода
и давало предлоге за побољшање квалитета наставе и подизања нивоа постигнућа
ученика;
- разматрало −предлог Плана уписа за школску 2020/21. годину;
-разматрало и доносило одлуке у дисциплинском поступку;
-доносило одлуке о похвалама и наградама ученика;
- донело одлуку да се укључи у пројекат Обогаћеног једносменског рада у СШ;
- измењени су сатави чланови школских тимова;
-упознавало чланове Већа са радом и задужењима свих тимова формираних у Школи;
- упознавање са правилником о протоколу поступања установе у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање;
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- разматрало ШРП и Програм рада школе за наредне четири године;
- разматрало финансијски извештај и извештај рада директора за 2019/2020. ( за период
16.1.2020.- 13.06.2020.);
- изабрало ђака генeрације за школску 2019/2020. годину;
- упознавање са разултатима уписа за школску 2020/2021. годину као и резултатима
поправних испита
- разматрање стручног Упутства за организовање наставе као и мерама заштите здравља
ученика и наставника током боравка у школи

*Четири седнице због вируса корона одржане су преко ZOOM апликације.
** Записнике СНВ водио је у школској 2019/2020. години Владан Јокнаовић

Извештај саставила:
Данијела Алексић, директор школе

10. Извештаји о раду стручних већа
10.1. Извештај о раду стручног већа за стручне предмете подручја рада
Машинство и обрада
Чланови стручног већа:
Стеван Витомиров – проф. машинске групе предмета
Растко Рацић - проф. машинске групе предмета - руководилац

Реализоване активности:
Август – септембар
-

на почетку школске године извршена је подела часова, одељења и распоред
наставника;
направљен план и усаглашен са градивом према правилнику, као и критеријум
оцењивања;
направљен распоред и избор предузећа за обављање практичне наставе.
донет и усвојен програм рада актива;
договор о стручном усавршавању чланова актива
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Октобар – новембар
- анализа рада за протекли период
Децембар – јануар
- направљен план допунске наставе
- утврђене теме за матурске радове
Март – април
-

због пандемије прекинута настава у школи и настављена преко друштвених
мрежа;
план посета сајму аутомобила и пољопривредном сајму није остварен услед
пандемије и прекида наставе;
урађена анализа успеха за трећи квартал;

Мај – јун
-

организовани матурски испити;
учешће у реализацији самовредновања рада школе;
урађена анализа рада актива за протекли период.

Извештај саставио:
Растко Рацић, руководилац стручног већа
10.2. Извештај о раду стручног већа друштвених наука
Руководилац: Бранка Субић, професор историје
Чланови:
Грађанско васпитање: Кристина Лубурић
Социологија: Маријана Којичић Даљевић
Филозофија: Маријана Којичић Даљевић
Устав и права грађана: Мирјана Чутурило Милошевски
Верска настава: Зоран Милинковић
Психологија: Тања Васић
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
-На почетку школске године извршена је подела часова, одељења и распоред
наставника:
1.Кристина Лубурић- Грађанско васпитање, одељења:I-1, I-2, I-4, II-1, II-2, II-4, III-1,III2,III-4,IV-2, IV-4
2.Маријана Којичић Даљевић-Социологија, одељења: III-2, IV-4
-Филозофија:III-4, IV-4
-Устав и права грађана:IV-4
3.Мирјана Чутурило Милошевски-Устав и права грађана III-2,
32

-Устав и привредно право:IV-2
4.Зоран Милинковић -Верска настава:I-1, I-2, I-4, II-1, II-2, II-4, III-1,III- 2,III-4,IV-2,
IV-4
5.Бранка Субић-Историја: I-1, I-2, I-4, II-2, II-4, III-4, IV-4;
6. Тања Васић, психологија: II-4;

-Израђени су глобални и оперативни наставни планови и програми рада наставника.
Нови Програми наставе и учења орјентисани ка исходима уведени су за: други разред
гимназије и први разред средње стручне школе- смер економски техничар.
-Одабрани су уџбеници за наставне предмете.
Носилац активности: сви чланови већа.
-Ученици првих разреда су посетили манастире Фрушке горе и Сремске Карловце
( једнодневни излет)
Носилац активности: Зоран Милинковић
-Обележен је Дан толеранције, 04.11.2019. године у холу школе.
Носилац активности:Маријана Којичић Даљевић
-Вођење ученика у Дом културе Сечањ 03.12.2019. године на манифестацију
обележавања 800 година аутокефалности српске православне цркве.
Носилац активности:Маријана Којичић Даљевић.
-Вођење ученика у војну касарну града Зрењанина на манифестацију обележавање дана
војске Републике Србије.
Носилац активности:Маријана Којичић Даљевић
-Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта.
Носилац активности: сви чланови већа.
-На седници Наставничког већа присутнима је проф.Криситна Лубурић представила
Правилник за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.
Носилац активности: Криситна Лубурић
- До јануара 2020, проф.Kристина Лубурић је водила Ученички парламент, а потом је
задужење преузела Мирјна Чутурило Милошевски.
-Организована је радионица под називом ,,Друг није мета“ поводом обележавања Дана
борбе против вршњачког насиља. У радионици учествовали ученици I-1 и II-2 одељења
Носилац активности Кристина Лубурић
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У изради ШРП, самоврендовању рада школе, као и у изради Програма рада школе
учествовала је проф. Криситна Лубурић.
-Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају школске године.
Носилац активности: сви чланови већа.
-Сви чланови стручног већа учествовали су у реализацији матурских испита ( ментори,
комисија, дежурни професори).
Носилац активности: сви чланови већа.
- Састављен је план активности за следећу школску 2020/21. годину
Носилац активности: сви чланови већа.
-СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧЛАНОВА ВЕЋА:
БРАНКА СУБИЋ
Семинари:
-Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, 13-14. децембар 2019.
године, у Сечњу, 16 сати, К2, П2, Група МОСТ.
-Тестови знања- водич за израду и примену, 01.10.-05.11.2019. године, 36 сати, К2, П3,
Образовно креативни центар Бор. Семинар се одржавао онлајн у организацији школе у
Сечњу.
Вебинари:
-Презентација уџбеника историје за први и други разред средње школе, 1 сат,
03.04.2020., Издавачка кућа Фреска.
-Презентација уџбеника историје за први и други разред средње школе, 1 сат,
01.04.2020., Издавачка кућа Логос.
Учешће у поступку самовредновања СШ,, Вук Караџић“ Сечањ:
-Самовредновање ,,SELFIE 2019-2020, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента,
09.06.2020., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу.
МАРИЈАНА КОЈИЧИЋ ДАЉЕВИЋ
СЕМИНАРИ:
-„Тестови знања – водич за израду“ ; 1.10.-5.11.2019. године ; 36 сати ; К2 ; П3
-„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ ;
13-14 децембар 2019. године – 16 сати;К2 ; П2
-„Програм обуке наставника основних и средњих школа из области пројектне наставе“ ;
10.02.2020. и наредне три недеље ; 16 сати ; Компетенција: за наставну област, предмет
и методику наставе, поучавање и учење,подршку развоју личности ученика.
ВЕБИНАРИ:
-„Како владати собом у стресним ситуацијама ; 15.04.2020.године ; 1 сат
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ:
-„Дигитално образовање 2020.“ ; 10.-11.04.2020године ; 4 сата
МИРЈАНА ЧУТУРИЛО МИЛОШЕВСКИ
Семинари:
-Тестови знања-водич за израду и примену Образовно креативни центар,
Бор
Кат. Бр. 581
Компетенција К2, приоритетна област П3,број бодова 36
-„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ Удружење МОСТ за
сарадњу и посредовање, Београд
Компетенција К2,приритетна област П2,број бодова 16
КРИСТИНА ЛУБУРИЋ
Семинари:
-Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, 13-14. децембар 2019.
године, у Сечњу, 16 сати, К2, П2, Група МОСТ.
-Тестови знања- водич за израду и примену, 01.10.-05.11.2019. године, 36 сати, К2, П3,
Образовно креативни центар Бор. Семинар се одржавао онлајн у организацији школе у
Сечњу.
-ИОП и примери добре праксе, 10. јануар 2020. године, у Ковачици, 8 сати, К3, П2,
Основна школа за ученике са сметњама у развоју ,,Смех до суза“ Алексинац
Вебинари:
-Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz у реализацији часова и тестирању
ученика, 1 сат, К2,П1, 12.05.2020., Издавачка кућа Клетт.
-Примена алата Google Classroom у реализацији часова и тестирању ученика, 1 сат, К2,
П1, 05.05.2020., Издавачка кућа Клетт.
-Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, 1 сат, К2, П1, 11.04.2020. Издавачка
кућа Клетт.
-Учешће у поступку самовредновања СШ,, Вук Караџић“ Сечањ:
-Самовредновање ,,SELFIE 2019-2020, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента,
09.06.2020., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу.
-Стручни скуп:
-Онлајн дидактика, 2 сата, 01.09.2019., у Зрењанину, Образовно креативни центар Бор.
Интерно стручно усавршавање:
-Основе рачунарске пимености, 26 сати, К2, П1, 11.11.2019. Образовно креативни
центар (није акредитован).
Извештај саставила, Бранка Субић, координатор стручног већа друштвених наука
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10.3. Извештај о раду стручног већа природних наука
Чланови стручног већа су:
Миленко Милошевић- професор биологије и екологије и заштите животне средине руководилац
Татјана Шаренац професор хемије и предмета машински материјали.
Томовић Цвијета професор географије.
Катарина Милић професор физике.
Александра Скоко професор математике.
Јокановић Владан професор математике.
Лојовић Јелена професор информатике

На првој седници Стручног већа приподне групе предмета утврђен је састав
већа, усвојен план рада за текућу школску годину, уџбеници који ће се користити у
настави.
Наставници су:
− планирали,организовали, реализовали и евалуирали активности;
− израђивали оперативне и годишње планове рада: сви чланови стручног већа су
међусобно и у сарадњи са члановима других већа, ускладили у највећој мери наставне
садржаје и сродне теме што је и евидентирано у глобалним плановима ;
− израђивали планове допунске наставе;
− кориговали месечне и глобалне планове у складу са потребама и могућностима
одељења;
− заједно са ученицима израђивали паное, презентације и друга наставна средства
− планирали израду контролних вежби и тестова знања и писмених задатака за свако
полугодиште;
− анализирали успех ученика у области природних наука и физичког васпитања, а
после сваког класификационог периода предлагали мере за унапређење успеха и
квалитета сарадње са ученицима;
− организовали допунску наставу у складу са потребама и могућностима ученика;
− организовали и реализовали припремну за ученике завршних разреда;
− мањи проблеми који су се јавили при реализацији тичу се лошег предзнања ученика,
незаинтересованости и слабије дисциплине на часовима више су присутни у
одељењима 3. степена; трудили смо се да их превазиђемо кориговањем планова и
прилагођавањем градива предзнању ученика, додатним ангажовањем ученика на часу и
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разговорима са одељенским старешином, педагогом и директором.
− током школске године ( до половине марта) постигнути су и запажени резултати на
такмичењима из физичког васпитања ;
- у фебруару и марту организован је одлазак ученика свих разреда иодељења на базен у
Зрењанину, где су реализовани часови физичког васпитања;
− чланови стручног већа су планирали и активно учествовали у различитим облицима
стручног усавршавања ;
- професор биологије је са члановима еколошке секције током јесени и пролећа
организовао садњу цвећа у жардињерама испред школе;
- чланови еколошке секције са професором биологије су и хол школе обогатили новим
биљкама и одржавали током целе године.
- часови су реализовани у складу са планираним.Сви чланови већа су на недељном
нивоу слали прилагођене оперативне планове директору школе, током реализације
наставе на даљину.
- успех ученика по предметима, разредима и одељењима дат је у Извештајима
предметних професора.
Због пандемије корона вируса и реализације наставе на даљину Стручно веће
природне групе предмета, део својих планираних активности није реализовао.
Извештај саставио, координатор Стручног већа природне групе предмета,
Миленко Милошевић
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10.4. Извештај о раду стручног већа за српски језик и књижевност, стране језике и
уметности
Чланови стручног већа:
1. Данијела Алексић, проф. српског језика и књижевности
2. Анамарија Андријашевић, проф. српског језика и књижевности руководилац
3. Зорица Новаковић, проф. српског језика и књижевности
4. Миомира Младеновић, проф. српског језика и књижевности (Језик, медији и
култура)
5. Жељка Чапо Томечкова, проф. енглеског језика,
6. Даниела Живојин, проф. енглеског језика,
7. Јасна Стефановић, проф. немачког језика,
8. Биљана Шурјанчев, проф. руског језика
9. Данијел Ликар, проф. латинског језика
10. Оливера Марјановић, проф. ликовне културе
11. Дејан Димитријевић, проф. музичке културе
У складу са планом и програмом Стручног већа за 2019/2020. школску годину
реализоване су планиране активности до преласка на наставу на даљину.
Расподела часова протекла је по већ устаљеном распореду. Фонд часова је остао
непромењен, у односу на претходну школску годину.
Након што је Данијела Алексић, професор српског језика и књижевности, изабрана за
директора, у другом полугодишту у наставу се вратила претходна директорка Зорица
Новаковић (50% српски језик и књижевност, 50% школска библиотека), а део фонда
добила је Миомира Младеновић (44%). Жељка Чапо Томечкова се вратила са
породиљског одсуства и добила свој фонд часова. У другом полугодишту, након
одласка Бојане Француски, часове латинског језика добио је Данијел Ликар. Миомира
Младеновић је преузела и обавезни изборни предмет Језик, медији и култура, а
Данијел Ликар обавезни изборни предмет Појединац група грађанин. Анамарија
Андријашевић мења директорку у првом мандату.
Индивидуални планови предметних наставника усаглашени су са Програмом рада и
реализовани. Распоред писмених и контролних задатака је усаглашен.
Претплата за часопис ,,Школски час“ остала је и ове школске године.
Чланови Стручног већа су похађали семинаре (детаљна анализа стручног усавршавања
дата је у личним извештајима).
Допунска и припремна настава организовала се у складу са потребама, а реализација је
дата у индивидуалним извештајима чланова већа.
Литерарну секцију, додатну и допунску наставу из српског језика и књижевности
организовала је за све заинтересоване ученике проф. Д. Алексић. Додатну, допунску и
припремну наставу из српског језика и књижевности организовале су проф. А.
Андријашевић и проф. З. Новаковић. Јасна Стефановић је организовала секције и
додатну наставу из немачког језика. Проф. Дејан Димитријевић је организовао
школски хор .
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На основу планираног организован је одлазак ученика у позориште (Београд) током
првог полугодишта. У другом полугодишту планирана посета позоришту (Нови Сад) је
одложена због ванредног стања.
Професорка Данијела Алексић уз сарадњу проф.Анамарије Андријашевић организовала
је одлазак ученика наше школе на Сајам књига у Београд.
ОПЕНС19: Проф. Данијела Алексић учествовала је у додели награда и представљању
конкурса за школску годину 2019/2020. ОПЕНС2019, а потом су 26. новембра у оквиру
пројекта за младе ,,Организуј се за заједницу“ одржане 3 радионице у којима су
учествовали ученици I, II и III године. ОПЕНС2019 РАДИОНИЦЕ: ,,Здрава храназдрави млади“ и „Организуј се за заједницу“.
Ученици наше школе учествовали су и на конкурсу Пословице: Ванвременске
мудрости, на конкурс је пристигло 1024 радова из 35 средњих школа, а победница у
једној од пословица је Санела Усковић, ученица II2, њен професор ментор је Данијела
Алексић. У нашој школи, 27. августа 2020. године организована је додела награда и том
приликом тим ОПЕНС-а уручио је вредне награде ученици и њеном ментору.
https://www.jasatomic.org/opens-u-srednjoj-skoli-u-secnju/
Проф. Данијела Алексић је учествовала на књижевној вечери у оквиру Митровданских
сусрета, на промоцији романа Слободана Мандића ,,Кружок на златни погон“. Поред
тога што је говорила о роману, са ученицама II4 (Андријана Радовановић, Мила
Шапоњић, Дамјана Петров и Јасмина Шајн) припремила је и колажни програм:
презентација, анализа романа, читање одломака и говорење поезије.
Проф. Данијела Алексић је учествовала у припреми и реализацији радионице ,,Ко сам
ја – самопроцена знања и вештина“. Радионици су присуствовали ученици завршних
разреда средње школе (20 ученика).
Ј. Стефановић учествовала је у обележавању Дана толеранције, у новембру 2019.
године.
Ј. Стефановић је координатор Тима за професионални развој и администратор
школског сајта (Тим за промоцију школе) и води летопис школе.
Светосавску приредбу припремили су: Д. Алексић, А. Андријашевић, Д. Димитријевић
и М. Младеновић. Од стране директорке награђена је проф.Анамарија Андријашевић за
постигнуте резултате на такмичењима.
Ученици Средње школе ,,Вук Караџић“ прикључили су се акцији ,,Читајмо гласно“ и
пригодним програмом обележили Национални дан књиге. Програм је реализован у холу
школе. Присуствовали су запослени и ученици свих разреда. Програм су реализовале
М. Младеновић, Б. Шурјанчев и А. Андријашевић уз подршку директорке Д. Алексић.
У програму су учествовали ученици I2, I4, II4, III1, III4 и IV4, и директорка Данијела
Aлексић.
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Општинско ниво такмичења Књижевна олимпијада организовале су проф. Данијела
Алексић и проф. Анамарија Андријашевић. Пласман за Окружно такмичење оствариле
су Андријана Радовановић, Теодора Тришић, Марина Милошевић и Јована Шћекић.
(Исидора Цветић, Мирјана Шћекић и Јана Шћепановић су имале директан пласман јер
су освојиле место на Републичком такмичењу школске 2018/2019. године). Окружно
такмичење није реализовано због ванредног стања.
Проф. Оливера Марјановић је са ученицима одељења у којима предаје организовала и
реализовала осликавање носећих стубова у школском холу. Учествовали су ученици I4,
II4 и поједини ученици из II1.
Обележавање Светског дана поезије: у оквиру предмета језик, медији и култура, а у
корелацији са предметима српски језик и књижевност и руски језик, са ученицима ΙΙ₄
осмишљен је програм ,,Језик љубави“, програм је осмислила проф. М. Младеновић у
сарадњи са проф. Б. Шурјанчев која је припремала ученицу из IV4 да рецитује на
руском језику. Активности поводом обележавања Светског дана поезије нису
реализоване због настале ситуације (КОВИД-19).
Проф. Д. Алексић је учествовала у националном пројекту Друштва за српски језик и
књижевност у дигитализацији и евалуацији тестова за такмичење Српски језик и
језичка култура и такмичења Књижевна олимпијада.
Припрему и оцењивање матурских радова за српски језик и књижевност организовале
су проф. Зорица Новаковић и А. Андријашевић уз помоћ проф. Миомире Младеновић
(која је била у комисији), за енглески језик проф. Жељка Чапо Томечкова уз помоћ
проф. Д. Живојин и проф. Б. Шурјанчев (које су биле у комисији). Сви ученици који су
приступили изради матурских радова, положили су.
Проф. Д. Димитријевић био је дежурни на полагању матурског испита из српског језика
и књижевности. М. Младеновић је била дежурни наставник на полагању матурског
испита из енглеског језика. Д. Ликар је био дежурни на матурском испиту из српског
језика и књижевности.
Током августа организована је припремна настава за ученике који су упућени на
поправни испит из српског језика и књижевности ( 3 ученика). Поправни испит у
августовском року положила су са довољним успехом сва три ученика. Комисију су
чиниле Анамарија А., Миомира М. И Зорица Новаковић.
Извештај саставила:
Анамарија Андријашевић, руководилац Стручног већа
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10.5. Извештај о раду стручног већа за стручне предмете подручја рада Економија,
право и администрација
Чланови стручног већа:
1. Весна Банчов, проф. економске групе предмета - руководилац
2. Драгана Думитру, проф. економске групе предмета
3. Драгана Алексић, проф. економске групе предмета

АВГУСТ – СЕПТЕМБАР
1. Донет је план актива стручних већа економске групе предмета.
2. На основу плана актива подељена су задужења између чланова актива.
3. Направљени су нови планови и програми (наставе и учења) за први разред
(са исходима) у складу са реформом.
4. Чланови Актива договорили су се о међусобној посети часова и одржавању
интердисциплинарних часова (Основи економије - Пословна економија,
Статистика – Рачуноводство, Маркетинг – Пословна економија у складу са
донетим наставним планом и програмом) у другом полугодишту.
5. План стручног усавршавања: Стручно усавршавање (ОКЦ – семинари).
Избор теме семинара вршиће се на нивоу колектива.

ОКТОБАР – НОВЕМБАР
1. Извршена је набавка потребне литературе.
2. Анализа успеха ученика на крају првог квартала.

ДЕЦЕМБАР- ЈАНУАР
1. Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта, школске
2019/2020. године
из стручних предмета економија право и
администрација.Успех ученика из стручних предмета: Принципи економије,
Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство и Статистика није
задовољавајући (нарочито прва година). Допунска настава би се реализовала
у фебруару.
2. Утврђене су теме за матурске радове на основу Просветног гласника.Теме су
подељене ученицима, као и упуство за израду (припремна настава) .
3. Припремна настава би се одржавала по потреби, на захтев ученика.
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МАРТ –АПРИЛ
1. Допунска настава, није реализована, због наставе на даљину. Припремна
јесте, тако што су се консултације обављање путем мејла.
2. Извршена је анализа успеха ученика, на трећем кварталу школске 2019/2020.
(формативне оцене на основу активности, преведене су у сумативне, по
допису Министарства просвете).

МАЈ-ЈУН
1. Матурски испити су реализовани, а поправни ће бити реализовани након
завршетка школске године, по потреби.
2. План није у потпуности реализован, јер је дошло до прекида редовне наставе.
Допунска настава ће се реализовати у јуну.
3. Извршено је самовредновање СЕЛФИ
4. Реализовани семинари:
- ОКЦ – Тестови знања- водич за израду и примену
- ЗУОВ - Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења.
- Вебинар: „Дигитални часови: бесплатни алати и платформе“
- Инклузија
- Презентација МС: Паметна табла
План за наредну школску годину: реализација семинара ОКЦ по избору
већине чланова колектива и реализација стручног усавршавања на нивоу
установе.
Извештај саставила:
Весна Банчов, руководилац стручног већа
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11. Извештај о самовредновању школе
11.1. Извештај о самовредновању за период од школске 2016/2017.
године до школске 2019/2020. године на основу квалитета рада школе
Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање
Подручје вредновања: 1.1.2. – У изради Развојног плана установе учествовале су
кључне циљне групе ( наставници, стручни сарадници, директор, ученици,
родитељи и локална заједница)
У изради Школског развојног плана учествовао је педагог, а спорадично
поједини наставници и директор. Ученици , родитељи и локална заједница нису
учествовали у изради овог документа.
На основу увида и анализе кључних докумената школе закључује се да је ниво
остварености области 1.1.2 : 2.
Подручје вредновања: 1.1.3. – Садржај кључних школских докумената одражава
специфичност установе.
Школски програм рада школе је сачињен у складу са свим прописаним
законским актима. Усмерен је на процесе и активности остваривања стандарда
постигнућа, потребе ученика, родитеља/старатеља и локалне самоуправе, а у складу са
могућностима школе. У складу са променама Правилника вршено је редовно
усклађивање програма.
У Школском развојном плану су кроз активности исказане специфичности и
потребе свих интересних група. Међутим, у изради овог документа нису учествовале
све кључне циљне групе. Већина активности није спроведена (детаљан приказ је у
Извештају Школског развојног плана), евалуација активности није урађена, нису
сачињени извештаји, а самовредновање није рађено редовно.
Годишњи план рада школе израђен је у скалду са прописаним законским актима.
У изради су учествовали педагог и наставници. Мањкавост овог плана су непотпуни
планови појединих тимова и стручних актива.
На основу увида и анализе кључних докумената школе закључује се да је ниво
остварености области 1.1.3 : 3.
Подручје вредновања: 1.1.4. – Програмирање рада заснива се на анализичкоистраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.
На основу аналитичко-истраживачких података поједини наставници и педагог
школе вршили су унапређивање образовно-васпитног рада (анкетирање ученика школе
о постојању вршњачког насиља, колико ученици и шта читају у нашој школи у оквиру
изборног предмета Језик, медији и култура, самопроцена личности у оквиру пројекта
„КВИС на БИС“ - ученици завршних разреда, анализа узора и идола као и слободног
времена у оквиру изборног предмета Појединац, група и друштво, пројектна активност
„Са књигом се брже расте“, пројектна активност „Сарадњом до знања“ (одржана 32
часа), часови корелације „Еко мода“ (хемија, ликовно и енглески).
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Процена квалитета рада установе није рађена редовно.
На основу увида и анализе кључних података закључује се да је ниво
остварености области 1.1.4 : 2.
➢ Област квалитета 1: Програмирање, планирање и извештавање за период
од школске 2016/2017. до 2019/2020. године остварен на нивоу : 2.
Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика
• Подручје вредновања: 3.2. Школа
образовним постигнућима ученика

континуирано

доприноси

бољим

Развојни циљ: Повећати ниво мотивисаности ученика за учешће на такмичењима,
секцијама, додатним и ваннаставним активностима.
Активности и задаци који су били планирани за период школске 2016/17.-2019/20.
године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ односе се на:
-Награђивање и промовисање ученика који су остварили резултате на такмичењима
* Редовно се организовао једнодневни излет и поклањала књига за успешне ученике
*Књига обавештења није се читала када би ученици постигли успех
*Ученици нису промовисани у школском листу
*Ученици који су остварили успех на такмичењу имали су одличну оцену
-Организовање секција према афинитетима ученика
*Анкетирање ученика о одабиру секција није се спроводило
*План рада секција постојао само из Литерарне секције
*Формирана само једна секција на нивоу целе школе-Литерарна секција
Што се тиче развојног циља који се односио на повећање мотивисаности ученика за
учешће на такмичењима и додатним активностима на основу спроведених активности
закључује се да циљ није остварен из разлога што већина планираних активности није
спроведена у датом периоду. То се највише види на основу тога што се додатна настава
изводила само из два два предмета у школи- Српски језик и књижевност и Математика,
као и тога да је у школи основана само једна секција.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да подручје
вредновања 3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним
постигнућима ученика није остварено у доброј мери с обзиром да већина
планираних активности није урађена.
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Област квалитета 4: Подршка ученицима
• Подручје вредновања: 4.2.1. У школи се организују програми/активности за
развијање
социјалних вештина (конструктивно решавање проблема,
ненасилна комуникација...)
Развојни циљ: Утицај на усвајање позитивног система вредности код ученикаразвијање толеранције.
Активности и задаци који су били планирани за период школске 2016/17.-2019/20.
године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ односе се на:
-Развијање свести код ученика о важности и начинима задовољавања сопствених
потреба без угрожавања других:
*Реализовани планирани часови на тему стереотипа и предрасуда у оквиру пројекта
Сарадњом до знања из предмета грађанско васпитање, психологија и социологија
*Одржани часови одељенског старешине посвећени Дану толеранције
*Кроз ваннаставну активност Репродуктивно здравље обрађене теме „Асертивна
комуникација“ и „Ризично здравље“
*Спроведено учешће на конкурсу Центра за јавно здравље „Буди другачији“ које је
професорка социологије организовала са ученицима. Снимљени су кратки филмови на
друштвено ангажоване теме које су уско повезане са поштовањем различитости.
*Двориште школе одржавано и уређено кроз предмет Екологија
Што се тиче развојног циља који се односио на усвајање позитивног система вредности
код ученика-развијање толеранције на основу спроведених активности закључује се да
је циљ остварен у потпуности из разлога што су све планиране активности и остварене.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања 4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање
социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна
комуникација...) остварено у доброј мери с обзиром да су планиране активности
спроведене и да су у активностима ученици учествовали у великој мери и са
добром мотивацијом.
• Подручје вредновања: 4.2.2. На основу праћења укључености ученика у
ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду
ванннаставних активности.
Развојни циљ: Повећати ниво мотивисаности ученика за учешће на ваннаставним
активностима.
Активности и задаци који су били планирани за период школске 2016/2017-2019/2020.
године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ односе се на:
-Информисање ученика о ваннаставним активностима
Ученици су у планираном периоду информисани о планираним ваннаставним
активностима.
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На основу интересовања ученика организоване су следеће ваннаставне активности:
*Одлазак на позоришне представе у Београд и Нови Сад
*Спроведен је пројекат Репродуктивно здравље
*Организован је одлазак на базен за све ученике.
Што се тиче развојног циља који се односио на повећање мотивисаности ученика за
учешће на ваннаставним активностима на основу спроведених активности закључује се
да је циљ остварен у потпуности из разлога што су све планиране активности и
остварене, а самим тим је повећана и мотивација ученика да учествују у ваннаставним
активностима.

➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања 4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне
активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ванннаставних
активности остварено у потпуности с обзиром да већина планираних
активности урађена и да су ваннаставне активности планиране у складу са
интересовањима ученика и њиховом учествовању.
• Подручје вредновања: 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности
подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и
саветовање.
Активности и задаци који су били планирани и спроведени за период школске
2016/17-2019/20. године у оквиру ове области да би се постигао горе поменуто подручје
вредновања односе се на:
-Развијање професионалне оријентације код ученика:
*Тестирани су ученици 3. и 4. разреда тестовима професионалних интересовања.
Тестови су обрађени и анализирани
* Ученици завршних разреда посећивали су спорадично Сајам образовања у Новом
Саду, или Београду. У школској 2019/20. години ученици обишли Сајам образовања.
Одлазак на Сајам образовања платила покрајина кроз учешће на пројекту.
*Вршене су промотивне активности високообразовних институција из ширег и ужег
окружења. У школској 2019/2020. години због проглашења ванредног стања
високообразовне институције вршиле промоцију електронским путем.
*Презентовани су сајтови на којима се могу наћи информације о факултетима и
запослењима
*Одржана радионица Ко сам ја-самопроцена знања и вештина
*Одржана радионица на тему писања биографије
*Одржана радионица на тему интервју за посао
*Одржана радионица Мој профил-лична промоција на друштвеним мрежама
*Одржана посета НЗС школи
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* Учешће у пројекту Београдске отворене школе „Каријерно вођење и саветовање за
бољу запошљивост младих - КВИС на БИС“.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања 4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се
професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање
остварено с обзиром да је већина планираних активности спроведена.
Област квалитета 5: Етос
• Подручје вредновања: 5.2.1. Успех сваког појединца, групе, или одељења
прихвата се и промовише као лични успех и успех школе.
Развојни циљ: Повећати углед школе промоцијом ученичких постигнућа и резултата
наставника.
Активности и задаци који су били планирани и спроведени за период школске
2016/17.-2019/20. године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ
односе се на:
-Ажурирање личне карте школе и постављање на видно место у школи
*Није израђена идејна скица
*Нису се вршиле стручне консултације
*Није набављен потребни материјал
*Лична карта школе није израђена
-Интезивирати медијско представљање и промовисање школе:
*Осмишљавање плана активности за медијско представљање и промоцију школе
спровођено нередовно. Медијски план осмишљен од фебруара месеца 2020. године, у
периоду пре тога није постојао.
*Дан отворених врата спроводио се нередовно током прошлих година у којима је
планирана ова активност. Током школске 2019/20. године у фебруару месецу
директорка школе обишла све основне школе у општини Сечањ и презентовала и
промовисала школу.
*Тим за промоцију школе редовно формиран
*Тим за медијско представљање и обавештавање о дешавањима у школи током
прошлих година није формиран. Оформљен у фебруару месецу школске 2019/20.
године и редовно извештавао о дешавањима школе у локалним медијима.
-Редовно ажурирање веб сајта:
*Тим за одржавање сајта није оформљен у планираном периоду. Тим оформљен тек
током фебруара месеца 2020. године
* Договор о садржају постигнут тек у фебруару 2020. године
*Ажурирање сајта нередовно вршено. Са редовним ажурирањем сајта започето у
фебруару 2020. године.
-Редовно излажење школског листа:
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*Концепција листа спорадично утврђивана
*Прикупљање материјала за лист вршено нередовно
*Штампање листа вршено спорадично
*Промоција листа одржавана нередовно из разлога што школски лист није издаван
према утврђеном плану
-Промовисати школске образовне профиле у оквиру „Дана отворених врата“ и
промоција у основним школама у општини
*Израда општег информатора школе и пропагандног материјала није вршена.
*Контакт са основним школама и утврђивање временске динамике за презентацију
често спровођено са закашњењем.
*Реализација спровођена делимично
На основу планираних и спроведених активности можемо закључити да је делимично
остварен циљ који се односи на повећање угледа школе промоцијом ученичких
постигнућа и резултата наставника с обзиром да су планиране активности спровођене
нередовно. Највише активности у оквиру овог циља почело да се спроводи од фебруара
2020. године.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања: 5.2.1. Успех сваког појединца, групе, или одељења прихвата се и
промовише као лични успех и успех школе недовољно остварено с обзиром да
већина планираних активности није спроведена.
• Подручје вредновања: Естетско и
простора

функционално уређење школског

Развојни циљ: Побољшање искоришћености школског простора и унапређење услова
за реализације наставног и ваннаставног процеса.
Активности и задаци који су били планирани и спроведени за период школске
2016/17.-2019/20. године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ
односе се на:
-Формирање мултимедијалне учионице:
*Снимање простора ради утврђивања потреба за адаптацију није урађено
*Средства за адаптацију и опремање учионице нису обезбеђена
*Адаптација и опремање учионице није урађено
*До свечаног отварања новог простора није дошло
На основу планираних и спроведених активности можемо закључити да развојни циљ
који се односи на побољшање искоришћености школског простора и унапређење
услова за реализације наставног и ваннаставног процеса није остварен с обзиром да
планиране активности нису реализоване.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да подручје
вредновања Естетско и
функционално уређење школског простора у
потпуности није остварено с обзиром да
планиране активности нису
спроведене.
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•

Подручје вредновања: 5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду
школе.

Развојни циљ: Успостављање ефикасније и успешније комуникације са родитељима.
Активности и задаци који су били планирани и спроведени за период школске
2016/17-2019/20. године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ
односе се на:
-Информисати родитеље о правима и обавезама ученика, школским захтевима и
критеријумима оцењивањима путем паноа за родитеље и постављањем наведених
садржаја на сајт школе.
*Договор о информацијама и материјалу за пано није постигнут
*Припрема материјала није извршена
*Пано за родитеље није израђен
*Ажурирање паноа није рађено
*Информације нису постављане на сајт школе
-Организовање активности у сарадњи са родитељима- Поведи своју породицу на
школски излет
*Договор око термина одржавања и садржаја излета није остварен
*План није израђен као ни подела задужења
*Излет није реализован
На основу планираних и спроведених активности можемо закључити да развојни циљ
који се односи на успостављање ефикасније и успешније комуникације са родитељима
није остварен с обзиром да планиране активности нису спроведене.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања 5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе није
уопште остварено с обзиром да планиране активности нису спроведене.
Област квалитета 6: Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
•

Подручје вредновања: 6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење
материјално-техничких ресурса

Развојни циљ: Повећати ефикасност примене расположивих материјално-техничких
ресурса у настави и ваннаставним активностима.
Активности и задаци који су били планирани и спроведени за период школске
2016/17.-2019/20. године у оквиру ове области да би се постигао горе поменути циљ
односе се на:
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-Реализација часова у оквиру пројекта Сарадњом до знања према планираној
динамици
*Израђен распоред часова за реализацију пројекта Сарадњом до знања
*Реализовани часови по утврђеној динамици
Што се тиче развојног циља који се односио на повећање ефикасности примене
расположивих материјално-техничких ресурса у настави на основу спроведених
активности закључује се да је циљ остварен у потпуности из разлога што су све
планиране активности и остварене. Током пројекта су успешно реализована 33 часа из
предмета Српски језик и књижевност, Енглески језик, Руски језик, Информатика и
рачунарство, Социологија, Психологија, Грађанско васпитање, Ликовна култура,
Историја, Латински језик. У пројекту учествовали наставници: Данијела Алексић,
Жељка Чапо Томечкова, Биљана Шурјанчев, Јелена Лојовић Слађана Станков,
Маријана Којичић Даљивић, Кристина Лубурић, Оливера Марјановић, Бранка Субић,
Бојана Француски, као и ученици 3-2, 1-4, 1-2, 4-4 одељења.
➢ На основу сагледаних планираних активности закључује се да је подручје
вредновања 6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјалнотехничких ресурса остварено у потпуности с обзиром да су планиране
активности спроведене.

➢ Закључак:
На основу евалуације кључних области које су биле планиране да се подигну на виши
ниво путем планираних циљева и активности у Школском развојном плану за период
од школске 2016/2017. до 2019/2020. школске године долазимо до следећих закључака:
Кључна област 3: Образовна постигнућа ученика није развијена у довољној мери.
Анализом планираних активности долазимо до закључка да циљ није постигнут из
разлога што планиране активности у великој мери нису остварене. У школи се није
довољно промовисао успех ученика,ученици нису имали већу понуду секција, додатна
настава се није изводила редовно,односно била је присутна код само два предмета.
Кључна област 4: Подршка ученицима развијена је у довољној мери.
Анализом планираних активности долазимо до закључка да је циљ постигнут у
потпуности из разлога што су планиране остварене. У школи се развијала свест ученика
о важности и начинима задовољења сопствених потреба без угрожавања других кроз
часове на тему стереотипа, часовима одељенског старешине на тему толеранције, као и
пројектом Репродуктивно здравље.
Редовно се спроводила професионална
оријентација код ученика кроз каријерно вођење и саветовање.
Кључна област 5: Етос није развијена у довољној мери.
Анализом планираних активности долазимо до закључка да циљ није постигнут из
разлога што планиране активности у великој мери нису осттварене. Лична карта школе
није израђена, самим тим није ни редовно ажурирана. Медијско представљање и
промовисање школе није спровођено континуирано, нити са предвиђеним планом. Сајт
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школе оформљен,али није редовно ажуриран и није имао функцију пружања
релевантних информација. Школски лист излазио спорадично у малом броју.
Промоција школе вршена често са закашњењем без доброг плана организације. Није
формирана мултимедијална учионица. Комуникација са родитељима није на добром
нивоу.
Кључна област 6: Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима развијена је у довољној мери.
Анализом планираних активности долазимо до закључка да је циљ постигнут у
потпуности из разлога што су планиране остварене. Успешно је спроведен је пројекат
Сарадњом до знања. Часови одржани према планираној динамици и имали су за циљ да
се кроз наставу која подразумева међупредметну сличне теме обраде из угла
различитих предмета .
Имајући у виду области које је обухватао претходни Школски развојни план и након
извршене евалуације долазимо до закључка да се поред укључивања нових области и
одређене области из претходног плана морају подићи на виши ниво, односно треба
наставити са радом на њима.

11.2. Извештај о самовредновању за школску 2019/2020. годину
Област квалитета 2: Настава и учење
Подручје вредновања 2.2. – Наставник прилагођава рад на часу образовноваспитним потребама ученика.
Ова школска година је била специфична, јер се од 17. марта 2020. године настава
изводила на даљину. Из тог разлога сви планови предметних професора били су
прилагођени на недељном нивоу и исти слати Школској управи.
2.2.1. Наставник
остварености: 3

прилагођава

захтеве

могућностима

свих

ученика.

-

ниво

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика. – ниво остварености: 3
2.2.3. Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим
образовним и васпитним потребама. – ниво остварености: 4
2.2.4. Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу
ИОП-а и плана индивидуализациjе. – није применљиво
2.2.5. Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким
активностима коjима се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима.
- није применљиво
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2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним
потребама ученика – ниво остварености: 3
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 2.2. Наставник прилагођава
рад на часу образовно-васпитним потребама остварено је на нивоу 3.
На основу индивидуалних извештаја о реализацији наставе на даљину и
годишњих извештаја наставника, увида у Ес дневник закључено је да је више од 90%
наставник прилагођавао захтеве могућностима сваког ученика. Такође примењивали су
прилагођене задатке, активности и материјале потребама ученика.
Посебно су сви наставници посвећивали време и пажњу сваком ученику (били
доступни у свако време путем изабраног онлајн алата).
Подручје вредновања 2.4. - Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима, укључуjући
и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у
средњоj стручноj школи). – ниво остварености: 4
2.4.2. Ученику су jасни критериjуми вредновања.- ниво остварености: 3
2.4.3. Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о
њиховом раду, укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. – ниво
остварености: 4
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу. – ниво остварености: 2
2.4.5. Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. –
ниво остварености: 2
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 2.3. Поступци вредновања
су у функциjи даљег учења остварено је на нивоу 3.
На основу увида у Ес дневик и изабране онлајн алате закључено је да су сви
наставници континуирано уносили формативне оцене, а према упутству Министарства
просвете. За време учења наставе на даљину, формативне оцене претварали су у
сумативне у складу са Правилником о оцењивању у средњој школи.
На почетку школске године сви ученици су добили јасне критеријуме вредновања, а
током наставе на даљину нове прилагођене критеријуме.
За задатке и радове, наставници су давали потпуне, разумљиве и подстицајне повратне
информације које су садржале јасне препоруке за даље напредовање.

Област квалитета 4: Подршка ученицима
Подручје вредновања 4.1. - У школи функционише систем пружања подршке свим
ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. ниво остварености: 2
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. ниво остварености: 2
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4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. ниво остварености: 3
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске
заступнике. - ниво остварености: 4
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у
сарадњи са релевантним институциjама и поjединцима. - ниво остварености: 2
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус
образовања. – није применљиво
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 4.1. У школи функционише
систем пружања подршке свим ученицима остварено је на нивоу 3.
На основу годишњих извештаја наставника, педагога, записника са ЧОС-ева
закључено је да школа делимично пружа подршку у учењу и васпитну подршку у
учењу. Родитељи се редовно укључују у пружање подршке учењу као и релевантне
институције и појединци.
Подручје вредновања 4.2. - У школи се подстиче лични, професионални и
социjални развоj ученика.
4.2.1. У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа).- ниво остварености: 2
4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и
интересовања ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. - ниво
остварености: 2
4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове
околине и одрживи развоj. - ниво остварености: 2
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj
ученика, односно кариjерно вођење и саветовање. - ниво остварености: 3
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 4.2. У школи се подстиче
лични, професионални и социјални развој ученика остварено је на нивоу 2.
На основу евиденције у Ес дневнику, извештаја наставника, стручних већа, Тима
за кријерно вођење и саветовање и извештаја Школског развојног плана за период од
школске 2016/2017. до школске 2019/2020. године закључено је да је мали број ученика
укључен у ваннаставне активности јер је и понуда ваннаставних активности веома мала
и није континуирана. У школи се непромовишу здрави стилови живота у довољној
мери. О правима деце ради се на часовима грађанског васпитања и на часовима
одељенске заједнице.
Професионални развој ученика односно каријерно вођење и саветовање подстиче се
континуирано. Све активности су планиране и у функцији подстицања професионалног
развоја ученика.
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Подручје вредновања 4.3. - У школи функционише систем подршке ученицима из
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.- ниво остварености: 3
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.
- ниво остварености: 2
4.3.3. У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.- ниво
остварености: 2
4.3.4. У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за
ученике из осетљивих група. – није применљиво
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање
програма). - ниво остварености: 2
4.3.6. Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. - ниво
остварености: 3
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 4.3. У школи функционише
систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима остварено је на нивоу 2.
На основу записника одељенских заједница, извештаја Тима за инклузивно
образовање, наставника, педагога закључено је да су услови за упис ученика из
осетљивих група остварени у великој мери.
У мањој мери и несистематски предузимају се мере за редовно похађање ученика из
осетљивих група.
Индивидуализација за ученике са изузетним способностима ради се континуирано и
плански за предмет Српски језик и књижевност.
Школа сарађује са Центром за социјални рад, локалном самоуправом, Домом здравља у
Сечњу за ученике из осетљивих група, а за ученике са изузетним способностима са
Истраживачком станицом Петница, Друштвом за српски језик и књижевност.
➢ ЗАКЉУЧАК ЗА- Област квалитета 4: Подршка ученицима
Школа континуирано прати успешност свих ученика на више нивоа, почев од
предметних
наставника и евиденције о сваком ученику, до праћења ученика на нивоу одељења,
разреда и школе.
Редовно се извештава и анализира на одељењским и наставничким већима о
постигнутим резултатима ученика кроз податке о постигнутом успеху.
Успех ученика анализира се редовно на ЧОС-у, квартално на седницама Одељенског
већа.
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Након анализе успеха организује се допунска настава за све ученике, а посебно се
усменим путем обавештавају ученици (њихови родитељи ) који имају недовољан или
лошији успех из појединих наставних предмета.
У школи се организује додатна настава за ученике који остварују изузетне
резултате у учењу, које наставници углавном припремају за такмичења.
Родитељи се редовно обавештавају о успеху и напредовању ученика на родитељским
састанцима, увидом у електронски дневник и терминима отворених врата школе.
У школи постоји распоред индивидуалних разговора са родитељима. По потреби
родитељи се и службено позивају у школу.
Напредовање, успех и постигнућа ученика редовно се похваљују и на крају школске
године одлични и ученици који су остварил успех на такмичењу награђују.
У пружању подршке ученицима школа сарађује са локалном самоуправом, Домом
здравља,Центром за социјални рад, МУП-ом.
Извори доказа су:
-дневници рада одељењских старешина;
- записници са седница одељењских већа;
- распоред индивидуалних разговора са родитељима;
- записници одељењске заједнице;
- записници о активностима ученика у пројектима школе и локалне заједнице;
- анкете и упитници који спроводе тимови ;
- извештаји рада Тима за инклузивно образовање;
- извештаји рада тимова
- подаци о постигнутом успеху, допунској и додатној настави, такмичењима, као и о
постигнућима ученика на ваншколским активностима;
- белешке о напредовању, успеху и постигнућу ученика који се редовно похваљују;
- радови ученика, панои, фотографије, дипломе, похвале;
- распоред рада логопеда;
педагошка свеска педагога;
- педагошка свеска директора;
Област квалитета 6: Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
Подручје вредновања 6.1. - Руковођење директора jе у функциjи унапређивање
рада школе.
6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и
носиоцима одговорности. - ниво остварености: 2
6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и
компетенциjама запослених. - ниво остварености: 3
6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету
њиховог рада.- ниво остварености: 4
6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља
активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. - ниво
остварености: 4
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6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. - ниво
остварености: 3
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 6.1. . Руковођење директора
је у функцији унапређивања рада школе остварено је на нивоу 3.
На основу извештаја директора, стручних тимова, Ученичког парламента закључено је
да директор континуирано прати рад стручних тимова, даје јасне инструкције и
мотивишуће повратне информације. Запослени се мотивишу јавним похваљивањем и
награђивањем за Савиндан, а донет је Правилник о награђивању запослених.
Обезбеђени су услови да све интересне групе активно учествују у доношењу одлука у
циљу унапређивања рада школе.
Стручна тела и тимови формирани су у складу са потребама школе, али нису у
потпуности сакомпетенцијама наставника.
Подручје вредновања 6.2. - У школи функционише систем за праћење и
вредновање квалитета рада.
6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни
рад. - ниво остварености: 4
6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни
ради предлажу мере за побољшање квалитета рада. – није применљиво
6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи
унапређивања квалитета. - ниво остварености: 3
6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за
вредновање и унапређивање рада школе. - ниво остварености: 4
6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне
зрелости школе. - ниво остварености: 4
6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу
резултата праћења и вредновања. - ниво остварености: 4
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 6.2. . У школи функционише
систем за прађење и вредновање квалитета рада остварено је на нивоу 4.
На основу извештаја директора, Тима за самовредновање, извештаја Тима за
стручно усавршавање, увида у ИС Доситеј закључено је да се област квалитета 6.2. У
школи функционише систем за прађење и вредновање квалитета рада у потпуности
примењује.
Подручје вредновања 6.3. - Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.
6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима. - ниво
остварености: 4
6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. - ниво
остварености: 4
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6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу
целоживотног учења. - ниво остварености: 4
6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег
вредновања и самовредновања свог рада. - ниво остварености: 4

➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 6.3. Лидерско деловање
директора омогућава развој школе остварено је на нивоу 4.
На основу плана и извештаја директора, извештаја стручног усавршавања
запослених, одобрених пројеката Покрајинског секретеријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице закључено је да се област
квалитета 6.3. у потпуности примењује.
Подручје вредновања
предузетнички дух.

6.6.

-

Школа

подржава

инициjативу

и

развиjа

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и
непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања
предузетничких компетенциjа ученика. - ниво остварености: 4
6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и
међупредметне компетенциjе. - ниво остварености: 4
6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка
предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника. - ниво
остварености: 2
6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним
областима квалитета. - ниво остварености: 2
6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. - није применљиво
➢ ЗАКЉУЧАК: На основу анализе подручје вредновања 6.6. Школа подржава
иницијативу и развија предузетнички дух остварено је на нивоу 3.
Школа недовољно кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентација
ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. Школа не
укључује у довољној мери родитеље у конкретне активности у кључним областима
квалитета.
Директор развија сарадњу са другим установама, локалном заједницом у циљу
развијања предузетничких компетенција ученика.
У школи се у потпуности подржава реализација пројеката којима се развијају опште и
међупредметне компетенције.
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11.3. Извештај о самовредновању – СЕЛФИ
„Селфи“ представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу
дигиталне технологије у школску праксу. Настао је на основу опсежних консултација
са преко 200 стручњака из области образовне технологије и преко 5000 запослених и
ученика у европским земљама, а базира се на Европском оквиру дигитално
компетентне образовне установе. Република Србија је једна од 14 земаља које учествују
у овом истраживању.
Ово истраживање пружило је подршку нашој школи при ефикасном и ефектном
интегрисању дигиталне технологије у школску праксу. Такође помогло нам је да
снимимо стање дигиталне компетентности наше школе као установе, запослених и
наших ученика.
➢ Учешћем у истраживању школе је добила:
- Инструмент за процену сопствене праксе заснован на резултатима научних
истраживања и искуствима из праксе.
- Прилику за самопроцену која укључује руководиоца, наставнике и ученике.
- Снимак тренутног стања развоја кроз конкретан извештај за оба нивоа образовања
укључујући и графиконе и препоруке које се добијају од Обједињеног истраживачког
центра.
- Сертификат о учешћу у истраживању који издаје Обједињени истраживачки центар.
➢ Селфи инструмент садржи 3 упитника, по један за сваку од три групе учесника:
-

за руководиоце у школи
наставнике и
ученике.

➢ Сваки од 3 упитника садржи скуп кључних питања организованих у 6 области:
Област А : Руковођење
Област Б: Инфраструктура и опрема
Област Ц: Континуиран професионални развој
Област Д: Настава и учење
Област Е: Вредновање
Област Ф: Дигитална компетенција ученика
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Средња школа „Вук Караџић“ је у оквиру Селфи сесије за период април-јул
организовала попуњавање упитника у периоду од 08.06. до 12.06.2020. године и то за
два нивоа образовања :
1. Средње опште и уметничко образовање (Гимназија – општи тип) и
2. Средње стручно образовање и васпитање (Аутомеханичар и Економски техничар).

РЕЗУЛТАТИ

Средње опште и уметничко образовање
Гимназија – општи тип

1. Степен попуњености
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2. Преглед области вредновања
У овом делу извештаја приказане су просечне оцене за сваку од шест области по
корисничкој групи.
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3. Резулати по областима
Стубичасти графикони приказују просечне одговоре за сваку изјаву/питање од
одабраних области.

А – РУКОВОЂЕЊЕ
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Б – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА
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Ц – КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
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Д – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
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Е – ВРЕДНОВАЊЕ
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Ф – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
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4. Поређење резултата по групама корисника
Стубичасти графикон испод приказује просечне одговоре групе корисника за изјаве из
одабраних области. Можемо упоредити резултате руководилаца у школи, наставника и
ученика.

А – РУКОВОЂЕЊЕ
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Б – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА

Ц – КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
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5. Поређење резултата по кориснику
На дијаграму су приказане просечне оцене по групама корисника за све изјаве.
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6. ДРУГЕ ОБЛАСТИ
Процена користи континуираног професионалног развоја
Шта ваши наставници мисле о корисности активности у оквиру континуираног
професионалног развоја у којима су учествовали у прошлој години?
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Самопоуздање при употреби технологије
Колико самопоуздања имају ваши наставници при употреби технологије за испуњавање
следећих задатака?

Проценат времена утрошеног на дигиталну наставу
Који проценат наставе ваши наставници троше на примену дигиталних технологија
током наставе у последња 3 месеца?
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Прихватање технологије
Шта од наведеног најбоље описује приступ руководилаца и наставника ваше школе
примени дигиталних технологија за наставу и учење?
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Чиниоци који ограничавају употребу технологије
Имају ли следећи чиниоци негативан учинак на наставу и учење помоћу дигиталних
технологија у вашој школи?
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Употреба технологије
Како ваши ученици употребљавају технологију у школи и ван ње?
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Средње стручно образовање и васпитање
Аутомеханичар и Економски техничар

1. Степен попуњености
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2. Преглед области вредновања
У овом делу извештаја приказане су просечне оцене за сваку од шест области по
корисничкој групи.
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3. Резулати по областима
Стубичасти графикони приказују просечне одговоре за сваку изјаву/питање од
одабраних области.

А – РУКОВОЂЕЊЕ
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Б – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА
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Ц – КОНТИНУИРАН ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
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Д – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
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Е – ВРЕДНОВАЊЕ
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Ф – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
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4. Поређење резултата по групама корисника
Стубичасти графикон испод приказује просечне одговоре групе корисника за изјаве из
одабраних области. Можемо упоредити резултате руководилаца у школи, наставника и
ученика.

А – РУКОВОЂЕЊЕ
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Б – ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА
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Д – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
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Ф – ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
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5.. Поређење резултата по кориснику
На дијаграму су приказане просечне оцене по групама корисника за све изјаве.
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6. ДРУГЕ ОБЛАСТИ
Процена користи континуираног професионалног развоја
Шта ваши наставници мисле о корисности активности у оквиру континуираног
професионалног развоја у којима су учествовали у прошлој години?
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Самопоуздање при употреби технологије
Колико самопоуздања имају ваши наставници при употреби технологије за испуњавање
следећих задатака?

Проценат времена утрошеног на дигиталну наставу
Који проценат наставе ваши наставници троше на примену дигиталних технологија
током наставе у последња 3 месеца?
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Прихватање технологије
Шта од наведеног најбоље описује приступ руководилаца и наставника ваше школе
примени дигиталних технологија за наставу и учење?
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Чиниоци који ограничавају употребу технологије
Имају ли следећи чиниоци негативан учинак на наставу и учење помоћу дигиталних
технологија у вашој школи?
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Употреба технологије
Како ваши ученици употребљавају технологију у школи и ван ње?
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11.4. Предлог мера за унапређења рада у наредном периоду
• Потенцирати учешће ученика у изради и реализацији програма школских
ваннаставних активности;
• Часове додатне наставе организовати тако да буду занимљивији и актуелнији
ученицима;
• Учешће ученика у уређивање образовних блогова;
• Омогућавати ученицима да на часовима раде темпом који им одговара;
• Учешће у изради нових пројеката и реализација постојећих;
• Повећати хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих наставних
предмета;
• Даље успостављати везе између стандарда постигнућа и програма;
• Анализирати стандарде и програме на нивоу стручних актива;
• Проверавати оствареност прописаних образовних стандарда и исхода учења;
• Повећавати очигледност у настави редовним коришћењем постојећих наставних
средстава;
• Спроводити захтеве инклузивног образовања и израде индивидуалних образовних
планова и педагошких профила за ученике;
• Наставити са спровођењем и разматрањем уједначености критеријума оцењивања на
нивоу свих разреда;
• Обогаћивати васпитни рад на нивоу одељењских заједница и анализе рада на нивоу
Одељењских већа;
• Подстицати рад ученичког парламента;
• Унапредити поступке вредновања ученика прилагођавањем захтева могућностима
ученика и укључивањем у самовредновање и вредновање других;
• Континуирано организовати угледне часове на нивоу Стручних већа;
• Организовање радионица за развијање социјалних вештина и конструктивног
решавања проблема на ЧОС-у, на часовима грађанског васпитања и Ученичког
парламента;
• Размена искустава на стручним и одељењским већима о начинима успешног
остваривања стандарда из области Настава и учење;
• Оспособљавање ученика да постављају себи циљеве у учењу;
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• Инсистирање на вршењу провере остварености циљева на сваком часу
планирањем активности којима ће се провера вршити;
• Наставне материјале увек диференцирати у складу са могућностима ученика;
• Омогућити ученицима да у већој мери развијају критичко мишљење тако што
ће на часовима процењивати тачност одговара својих и туђих и образлагати их;
• Наставничке компетенције за поступке вредновања који су у функцији даљег учења,
односно усавршити наставничке технике учења којим учи ученика да процењује свој
напредак;
• Унапредити квалитет процеса учења, анализирањем успеха ученика доводећи га у
везу са образовним стандардима/исходима(самоевалуација);
• Потребно развијати систем подршке ученицима у личном, професионалном и
социјалном развоју, пре свега организовати активности за развијање социјалних
вештина;
• Организовати активности и индивидуализоване образовне планове за све ученике из
маргинализованих (осетљивих) група.

Тим за самовредновање
1. Данијела Алексић – директор школе
2. Соња Грубачић Рајин, педагог школе – координатор
3. Кристина Лубурић, проф. грађанског васпитања
4. Данијел Ликар, проф. латинског језика
5. Снежана Митић, представник Савета родитеља
6. Јелена Вуковић, представник локалне самоуправе
7. Милка Божић, представник Ученичког парламента
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12. Извешај о реализацији плана Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
Чланови тима:
1.Данијела Алексић- директор школе
2.Кристина Лубурић, наставник грађанског васпитања- координатор
3.Соња Грубачић Рајин, педагог школе
4.Милорад Јовић, секретар школе
5.Предраг Вујновић, наставник физичког васпитања
6.Јелена Лојовић, наставник информатике и рачунарства
7.Радослав Поповић, представник Савета родитеља
8.Драгана Скулар, представник локалне самоуправе
9.Санела Усковић, представник Ученичког парламента

➢ Реализоване активности:
-одржавани састанци тима
- запослени у школи упознати са новим протоколом поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање на наставничком већу
- направљена презентација на тему везану за нови протокол за час одељенског
старешине
- пружана подршка запосленима у реаговању на насиље, посебно одељенским
старешинама
- израђени формулари за евиденцију нивоа насиља,
ученицима, евиденцију укључивања родитеља ученика

појачан васпитни рад са

-направљен план заштите за ученике
-редовно вођења евиденција од стране тима о догађајима везаним за сумњу, или појаву
насиља у школи
-предузимани сви кораци у складу са протоколом
направљена презентација на тему електронског насиља и презентована свим
ученицима школе
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-обележен дан борбе против вршњачког насиља
-састављен план активности за школску 2020/2021. годину
Све планиране активности спроведене у току школске године. За време наставе на
даљину није било пријављених случајева насиља ни од стране ученика, ни од стране
запослених. Због могућности веће појаве електронског насиља у току наставе на
даљину са ученицима вршена едукација на ову тему и од стране чланова тима и од
стране одељенских старешина.
Координатор тима,
Кристина Лубурић

13. Извештај о реализацији плана Тима за обезбеђење квалитета и
развој установе
1.Данијела Алексић-директор школе
2.Соња Грубачић Рајин, педагог школе
3.Бранка Субић, проф. историје –координатор
4.Драгана Думитру, проф. економске групе предмета
5.Анета Самарџић, представник Савета родитеља
6.Биљана Томић, представник локалне самоуправе
7.Јован Пјевач, представник ученичког парламента
Реализоване активности:
1.Анализа остваривања ГПРШ И ШП извршена је на крају првог полугодишта и на
крају школске годионе.
-носилац активности: сви чланови тима
2.Успех и владање ученика праћено је континуирано током трајања школске године.
Праћење је вршено путем тестова, контролних задатака и залагањем ученика у
ваннаставним активностима. Резултати рада ученика утврђивани су квартално и на
крају полугодишта.
-носилац активности: сви чланови тима
3.Ради повеђања угледа и промоције школе, у току фебруара месеца директорка,
Данијела Алексић је заједно са представницима Скупштине Општине Сечањ посетила
све основне школе у општини.
Редовно је ажуриран школски сајт (од другог полугодишта), који је имао веома битну
улогу у периоду електронске наставе на даљину, пружајући важне информације везане
за рад школе.
-носилац активности: директор, чланови тима за промоцију школе

103

4.У периоду Електронске наставе на даљину ( од 17. марта до 19. јуна), школа је
обезбедила потребна средства за ученике који нису имали материјално техничке
могућности.
-носилац активности: директор
5.Ради повећања компетенција наставника организовани су следећи семинари:
-Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, 13-14. децембар 2019.
године, у Сечњу, 16 сати, К2, П2, Група МОСТ.
-Тестови знања- водич за израду и примену, 01.10.-05.11.2019. године, 36 сати, К2, П3,
Образовно креативни центар Бор. Семинар се одржавао онлајн у организацији школе у
Сечњу.
-вебинари о алатима за успешно извођење електронске наставе
-носилац активности: чланови тима за стручно усавршавање наставника
6.Ради праћења процеса самовредновања успешно је урађен упитник,,SELFIE 20192020, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 09.06.2020., 1 сат, Европска комисија
Директорат за образовање и културу.
-носилац активности: чланови тима за самовредновање
7. Урађен је Школски развојни план за период од четири године ( почев од школске
2020/21. до 2024/25. године)
-носилац активности: чланови тима за израду Школског развојног плана
Извештај саставила:
Бранка Субић, координатор Тима

14. Извештај о реализацији плана Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво:
1. Миомира Младеновић, проф.српског језика и књижевности, координатор тима
(Напомена: координатор тима од јуна месеца 2020. године услед одласка
професорице Катарине Милић из школе)
2. Катарина Милић, професор физике
3. Жељка Чапо Томечкова, професор енглеског језика
4. Весна Банчов, професор економске групе предмета
У реализацији плана су учествовали сви запослени, јер међупредметне компетенције
и захтевају заједничко планирање на нивоу школских тимова, примену интерактивних
и активних облика учења, али и већу аутономију у реализацији образовних исхода.
Реализоване активности:
-

Тим је одабран на основу анализе професионалних компетенција;
Креиран је план рада и дефинисане су активности које ће се реализовати током
школске године;
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➢ Радионица: Ко сам ја – самопроцена знања и вештина
У радионици Ко сам ја – самопроцена знања и вештина, учествовало је 20 ученика
завршних разреда. У оквиру радионице реализоване су следеће активности:
✓ Пронађи опис за дато занимање – уводна активност помоћу које су се
ученици укључили у рад и упознали са предстојећом радионицом. На
хамеру су биле залепљене картице са описима занимања. Ученици су
насумице узимали картице на којима је било исписано занимање.
Водитељ радионице је читао опис, а ученик који је препознао о ком је
занимању реч, лепио је картицу испод описа занимања.
✓ Шта волиш да радиш? (игровна активност) – индивидуални рад
ученика, чији је циљ био да на занимљив начин сагледају у ком опсегу се
налазе њихова интересовања, тј. у којим се областима и занимањима могу
пронаћи. Циљ је био да се покаже ученицима да једноставним алатима
могу да освесте своје јаке стране.
✓ Упитник компетенција за учење и рад – Ученицима је дато упутство на
који начин попунити припремљени упитник и шта им је задатак. Затим су
им подељени упитници које су индивидуално попуњавали. Циљ
активности је уочити јаке стране, али и спознати које компетенције треба
развијати.
✓ Групни рад: одређивање знања и вештина за обављање задатих
занимања – Ученици су били подељени у пет група и свака група је
добила опис занимања и одговорности које носе та занимања. Дато им је
упутство за рад. Потребно је било да одреде која су знања и вештине
потребне за дато занимање. Након тога, представник групе је презентовао
резултате рада своје групе. Циљ активности је препознавање потребних
вештина и знања за одређена занимања и познавање приоритетних
области за одређено занимање.
✓ Израда личног акционог плана – Дата су упутства за израду личног
плана, након чега су подељени шаблони за израду истог. Урађена је
анализа појединих планова. Циљ активности је препознавање јаких
страна, али и приоритетних страна за даљи лични и професионални
развој.
✓ Завршна активност – упућивање ученика за додатно информисање о
знањима и вештинама за обављање неког посла на сајтове где могу
пронаћи податке о својим будућим занимањима. Припремљена је
презентација, где су представљена два сајта која су релевантна за
информисање ученика. Циљ активности је да ученици познају и користе
рзличите изворе информисања о образовним и каријерним могућностима;
да знају да бирају информације, узимајући у обзир сопствене
карактеристике и приоритете даљег развоја.
✓ Попуњавање евалуационих листића.
У пројекту су учествовали проф. Данијела Алексић и педагог Соња Грубачић
Рајин.
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➢ ОПЕНС2019
Представљање конкурса ОПЕНС2019, одржано је у Техничкој школи ,,Милева
Марић“ у Новом Саду. У новембру су послате теме, пословице разврстане у шест
категорија. Да би школа учествовала у пројекту, било је неопходно да пошаље три рада
за сваку категорију.
У оквиру пројекта за младе ,,Организуј заједницу“, који реализује Европски
омладински центар Војводине, одржане су у школи 3 радионице у којима су
учествовала одељења Ι, ΙΙ и ΙΙΙ разреда сва три смера. Теме радионица биле су: ,,Здрава
храна
–
здрави
млади“
и
,,Организуј
се
за
заједницу“.
Циљ пројекта је афирмисати и активирати пасивне младе људе из најмање
развијених делова Војводине, да се информишу и постану активни, како у грађанском
активизму, тако и у свакодневном животу. Теме обухваћене на едукативним
радионицама имале су за циљ да информишу младе људе како да најуспешније и
најлакше заступају своје интересе, унапређују квалитет живота младих, као и њихово
остваривање права и једнаких могућности учешћа у различитим областима друштвеног
живота.
Пројекат су подржали:
1. Омладинска престоница Европе, Нови Сад 2019.
2. Град Нови Сад, Градска управа за спорт и омладину
3. Влада Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
4. Влада Републике Србије, Министарство културе и информисања
Након завршетка конкурса Пословице: Ванвременске мудрости, проглашени су и
победници, а један од њих је и Санела Усковић, ученица ΙΙ₂, чији је ментор проф.
Данијела Алексић. У нашој школи, 27. августа 2020. тим ОПЕНС-а доделио је вредне
награде ученици и ментору. https://www.jasatomic.org/opens-u-srednjoj-skoli-u-secnju/
➢ Промоција романа Слободана Мандића ,,Кружок на златни погон“
У оквиру ,,Митровданских сусрета“, 9.11.2019. године, одржана је промоција
романа Слободана Мандића ,,Кружок на златни погон“. На позив директорке ОКЦ-а
Бране Рудан, у промоцији романа учествовале су ученице Андријана Радовановић,
Мила Шапоњић, Јасмина Шајн, Дамјана Петров и проф. Данијела Алексић.
Припремљен је колажни програм: презентација, анализа романа, читање одломака и
говорење поезије.
➢ Дан толеранције
Програм поводом обележавања Дана толеранције реализован је 14. 11. 2019. године,
у холу школе. Координатор програма била је проф. Маријана Којичић Даљевић која је
програм реализовала уз помоћ проф. Данијеле Алексић и Јасне Стефановић.
Учествовали су ученици одељења ΙV₄ и чланови литерарне секције. Реализоване
активности трајале су један школски час. Присуствовали су ученици свих разреда,
предметни наставници као и остали запослени.
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➢ Акција ,,Читајмо гласно“
Поводом Националног дана књиге – 28. фебруара 2020, ученици и професори
наше школе прикључили су се акцији ,,Читајмо гласно“ и пригодним програмом
обележили овај дан. Програм је реализован у холу школе. Присуствовали су запослени
и ученици свих разреда. Програм су осмислиле и реализовале: Миомира Младеновић
(Српски језик и књижевност), Анамарија Андријашевић (Српски језик и књижевност),
Биљана Шурјанчев (Руски језик).
На почетку програма, проф. српског језика и књижевности Анамарија
Андријашевић указала је на историјски значај овог дана, након чега су ученици,
чланови литерарне секције, изражајно читали одломке из књижевних дела и казивали
научене стихове.
Свој таленат за језике показали су ученици који су рецитовали песме на руском
језику. Припремала их је проф. руског језика Биљана Шурјанчев и допринела да
програм буде садржајнији и разноврснији. Промовисању читања придружила се и
директорка школе Данијела Алексић, која је најпре истакла да је веома битно неговати
и развијати културу читања, а потом читала одломке о књигама и њиховој важности.
Програм је пратила презентација чији је циљ био да укаже на значај читања и читалачке
писмености. Сви присутни носили су беџеве и стикере, на којима су били исписани
цитати и поруке о значају књига и важности читања.
Последњу реч присутнима је упутила проф. српског језика и књижевности
Миомира Младеновић, истичући да је књига пријатељ, учитељ, инспирација, извор
креативности, идеја и знања. Упутила је ученике у школску библиотеку где сигурно
сваког од њих на полици чека нека књига, која као да је за њих написана.
➢ Дан борбе против вршњачког насиља
На часу грађанског васпитања организована је радионица под називом „Друг
није мета“ поводом обележавања Дана борбе против вршњачког насиља. У радионици
су учествовали ученици Ι₁ и II₂. Током радионице настали су различити производи
ученика у виду паноа и порука везаних за борбу против вршњачког насиља. Радионице
осмислила и реализовала Кристина Лубурић, наставник грађанског васпитања.
➢ Обележавање Светског дана поезије
У оквиру предмета Језик, медији и култура, а у корелацији са предметима Српски
језик и књижевност и Руски језик, са ученицима ΙΙ₄ осмишљен је програм ,,Језик
љубави“ како би се обележио Светски дан поезије (21. март). Циљ спроведених
активности је промоција читања, писања, проучавања поезије и жеља да се покаже да је
љубав једини језик који разумемо.
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Програм су осмислиле и припремале: Миомира Младеновић (Српски језик и
књижевност; Језик, медији и култура) и Биљана Шурјанчев (Руски језик).
- Направљен је избор љубавне поезије (Жак Превер, Десанка Максимовић,
Лаза Костић, Александар Сергејевич Пушкин).
- Припремање ученика за изражајно казивање стихова и увежбавање сценских
покрета.
- Припремање ученице за извођење дела Татјаниног писма на руском језику.
- Програм је осмишљен тако да љубавне стихове ученици казују уз музичку
пратњу на гитари.
- Изабран је видео-материјал који прати програм.
- Припремљени су костими за учеснике у програму.
- Израђене су љубавне поруке које су намењене публици.
Активности поводом обележавања Светског дана поезије нису реализоване због
настале ситуације.
Реализација Плана тима за развој међупредметних кометенција
и
предузетништва није спроведена у потпуности због настале ситуације (КОВИД-19).
Рад на кључним кометенцијама ове школске године, можемо да закључимо, није
непосредно везан за одређени предмет или садржај, али је прилика да искористимо
ученичку радозналост, да активирамо њихова стечена знања, развијамо сарадничку
наставу, динамичније ангажујемо и комбинујемо знања и вештине, као и ставове за
различите образовне контексте који захтевају њихову функционалну примену.
Одговорност за њихов развој носе сви наставници и сви школски предмети.
Миомира Младеновић,
координатор тима
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15. Извештај о реализацији плана Тима за каријерно вођење и
саветовање
Чланови тима:
1.
2.
3.
4.

Данијела Алексић, директор школе
Соња Грубачић Рајин, педагог
Жељка Чапо Томечкова, координатор тима
Александра Скоко, професор математике

Школа има програм каријерног вођења и саветовања који се реализује кроз
различите облике образовно-васпитног рада и остале облике образовно-васпитног рада
и слободне активности за ученике. Носиоци активности програма каријерног вођења и
саветовања пружају континуирану помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених
способности и интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се
организују различите акције у функцији унапређивања професионалне оријентације:
дани „отворених врата“ где образовне установе гостују код анс у школи. Ученицима су
доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о могућностима наставка
школовања и запошљавања (путем презентација, сајтова, мејлова) као и разних
програма и понуда виших и високих школа и других стручних информација у
штампаном или електронском облику. Део планираних активности је реализован на
прилагођен начин учењу на даљину , ( нпр. Образовне установе нису могле да гостују у
нашој школи, али слали су линкове са промотивним материјалилма, збиркама у
електронском облику за припрему пријемних испита, а одељенске старешине су
прослеђивале ученицима).
Тим је радио по плану и програму и имао следеће активности:
➢ Реализовано је тестирање ученика завршних разреда у оквиру пројекта " КВиС
на БИС ", у организацији БОШ-а. – 01.10.2020. Тестирање је обављено
електронски и означавало је почетак пројектних активности. Након завршених
активности , ученици су поново урадили тест. Обраду података урадио је тим из
БОШ-а, а онда смо упордну анализу као повратну информацију представиле
ученицима.
Тестирање и анализу спровеле су наставница Данијела Алексић и педагог Соња
Грубачић Рајин.
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➢ Ко сам ја – самопроцена знања и вештина
Циљеви радионице:
❖ Самопроцена сопствнеих знања и вештина
❖ Ученици ће освестити своје јаке стране
❖ Ученици ће знати шта треба да развијају код себе
Ученици ће научити где могу да се

информишу о потребним знањима И

вештинама за одређени посао и будућим занимањима.
Очекивани исходи (везани за ВУК): 1.1.1. Разуме значај процене сопствених
карактеристика* за професионални развој
1.1.2. Идентификује знања и вештине стечене кроз образовање и радно искуство
1.2.2Процењује ниво развијености сопствених карактеристика у односу на захтеве
образовних и каријерних опција
1.2.3. Препознаје своје јаке стране и приоритетне области за даљи лични и
професионални развој
2.1.1. Познаје различите изворе информисања о образовним и каријерним
могућностима
2.3.2. Бира информације узимајући у обзир сопствене карактеристике и приоритете
даљег развоја
Активности:
✓ Пронађи опис за дато занимање – уводна активнсот помоћу које су се ученици
укључили у рад и упознали са предстојећом радионицом. На хамеру су биле
залепљене картице са описима занимања. Ученици су насумице узимали картице
на којима је било исписано занимање. Водитељ радионице је читао опис, а
ученик који је препознао о ком је занимању реч лепио је картицу испод описа
занимања.
✓ Шта волиш да радиш?, игровна активност- индивидуални рад ученика, чији
је циљ био да на занимљив начин сагледају у ком опсегу се налазе њихова
интересовања, тј. у којим се областима и занимања могу пронаћи. Циљ је био да
се покаже ученицма да једноставним алатима могу да освесте своје јаке стране.
✓ Упитник компетенција за учење и рад - Прво је ученицима дато упутство на
који начин попунити припремљени упитник и шта им је задатак. Затим су им
подељени упитници које су индивидуално попуњавалии. Поред компетенција
дати су и описи, али и поред тога за неке је било потребно додатно објашњење.
Ученици који су желели поделили су резултате,које смо зајендо анализирали.
Циљ активности је уочити јаке стране, али и спознати које компетенције треба
развијати .
✓
✓ Групни рад: одређивање знања и вештина за обављање задатих занимања
Ученици су подељени у пет група. Свака група је добила опис занимања и
одговорности које носе та занимања. Затим им је дато упутство за рад. Потребно
је било да одреде која су знања и вештине групе. Циљ активности је
препознавање потребних вештина и знања за одређена занимања и познавање
приоритетних области за да одређено занимање.
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✓ Израда личног акционог плана – Дата су упутства за изаду личног плана,
након чега су подељени шаблони за израду истог. Анализирани су након израде
планови ученика који су желели да поделе са осталима. Циљ активности је
препознавање јаких страна, али и приоритетних страна за даљи лични и
професионални развој.
✓ Завршна активност:упућивање ученика за додатно информисање о знањима и
вештинама
за
обављање
неког
посла
на
сајт:
https://ec.europa/ploteus/sr/search/site?f(0)=im и на сајт БОШ-а где могу
пронаћи
податке
о
својим
будућим
занимањима:
http://karijera.bos.rs/zanimanja/.
Припремљена је презентација, где су представљена два сајта која су релевнтна за
информисање ученика о знањима и вештинама за обављање неког посла, или о будућим
занимањима. Циљ активности је да ученици познају и користе различите изворе
информисања о образовним и каријерним могућностима; да зна да бира информације
узимајући у обзир сопствене карактеристике и приоритете даљег развоја.
✓ Попуњавање евалуционих листића
Сви учесници су попунили евалуциони листић и на тај начин оценили реализоване
активности.
➢ У организацији школе и финансијском подршком АПВојводине, 04.03.2020.
ученици завршних разреда у пратњи одељенских старешина, педагога

и

директора школе посетили су Сајам образовања Путокази у Новом Саду. Сајам
образовања ПУТОКАЗИ представља својеврсни водич кроз образовне профиле
институција у нашој земљи и иностранству, а у 2020. години одржан је 15. пут.
Представља целокупну слику образовних профила средњег и високог школства
у нашој земљи, употпуњену понудом из иностранства. Првенствено је намењен
ученицима

завршних

разреда

основних

и

средњих

школа.

Наступили сви факултети Универзитета у Новом Саду са три научна института,
Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова, средње и високе
школе и факултети приватног и државног сектора из целе Србије.
➢ Урађена је промоција сајта БОШ-а везана за каријерно вођење и саветовање;
➢ На часовима српског језика и књижевности, енглеског језика

и грађанског

васпитања ученици су стицали вештине у писању биографије, мотивационог
писма, учествовања у интервујуу;
➢ Приказане су могућности представљања на друштвеним мрежама;
➢ НСЗ због пандемије вируса КОВИД-19 , није у школи умала планиране
активности.
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➢ У општини је била презнтација активности НСЗ везана за запошљавање и
запошљивост на којој су присуствовале Данијела Алексић, директор школе и
Милица Комар , шеф рачуноводства.
➢ Ученицима завршних разреда подељен је лист Послови, како би се упознали са
гласилом које се бави темом запошљавања.
➢ Чланови тима су у складу са могућностима похађали обуке :
1. Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама КВиС у средњим
школам, (К3, П3), Београдска отворена школа, 16 бодова, 20.09.2019. (
Данијела Алексић и Соња Грубачић Рајин)
2. Семинар: Унапређење квалитета активности каријерног вођења и
саветовања у школама, Fondacija Tempus- Euroguidance centar i Ministarstvo
prosvjete Crne Gore- Euroguidance Centar, од 25. до 29.05.2020. ( Данијела
Алексић).
➢ Све релевантне информације везане за каријерно вођење исаветовање ученици
и родитељи могу да пронађу на школском сајту и ФБ страници наше школе.
➢ Тим је радио веома уиграно и кооперативно што је допринело квалитету рада .
Након реализованих активности предлажу се следеће мере унапређења:
Потребно је додатно обрадити у оквиру бласти Ко сам ја – самопроцена знања и
вештина, самопроцену интересовања ученика у вези са избором занимања/студија,
самопроцену система вредности и повезаности са избором будућег занимања/
факултета.
Након реализовања радионица и представљање релевнтних сајтова схватиле смо да су
ученицима ове информације веома учинковите , те стога би план могао да се
унапреди и активошћу где би се испитала информисаност и спремност ученика да
активно учествују у прикупљању информација о свету рада и занимања.
Извештај саставила:
Данијела Алексић, директор школе
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16. Извештај о реализацији плана Тима за инклузивно образовање
Школски Тим за инклузивно образовање чине :
1.Данијела Алексић, директор школе
2.Соња Грубачић Рајин, педагог
3. Маријана Којичић Даљевић, наставник социологије и филозофије, координатор
4. Драгана Алексић, наставник економске групе предмета
5. Владан Јокановић, наставник математике
6.Растко Рацић, наставник машинске групе предмета
7.Татјана Шаренац, наставник хемије
Анализа актуелне школске ситуације и одређивање броја ученика којима је потребна
додатна подршка и врста те подршке урађена је током септембра месеца. Тим у
сарадњи са одељенским старешинама утврдио је да нема потребе за израдом
педагошких профлила, јер нисмо имали ни једног ученика који је школску 20019/2019.
годину уписао по ИОП-у. Договрено је где има потребе да се ради са ученицима
прилагођавање, јер је утврђено да је довољно за укључивање свих ученика у васпитнообразовни процес.
Већ крајем октобра уочене су потешкоће у савладавању градива и поред прилагођавања
код ученика Стефана Николића ( 1-2, економски техничар). Педагог је контактирао
стручног сарадника ОШ коју је ученик похађао и добијена је информација да ученик
није радио по ИОП-у. Сарадња са родитељима и поред свих напора није уродила
плодом.
На препоруку интересорне комисије и ШУ Зрењанин, у исто одељење је дошао
новембра месеца ученик Рајко Грубачић, који такође није основну школу завршио по
ИОП-у , иако има извесних моторичких потешкоћа, као и потешкоћа у савладавању
градива.
Тада се указала потреба да се наставници оснаже. Координатор тима за професионални
развој Данијела Алексић је имала иницијативу код директорке З.Н. да се у школи
организује обука за наставнике. У децембру месецу наставници, стручни сарадници и
директор школе прошли су програм обуке стручног усавршавања под називом
„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ у трајању од 16 сати.
Компетенције К2, приоритетна област П2. Семинар је базични и сви запослени су
развили К2 и приоритетну област П2.
Почетком другог полугодишта, на седници НВ ,( нова директорка и педагог ),
припремиле су материјал ( иако је већ доста материјала након обуке прослеђен свим
наставниицма) и упутства, као и рокове за израду педагошких профила ученика којима
је потребан додатна подршка.
Због

епидемије

грипа,

а

потом

и

пандемије
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КОВИД-а

19,

педагошки

профили нису завршени, као ни друге планиране активности.
Дана 26.06. 2020. стигао је допис ШУ, да на препоруку интерсорне комисије у школу
буде уписан ученик у 1. разред машинског смера , који је пратио програм по ИОП-у 2
из одређених предмета.
План активности тима за ИОП није реализован, иако је тим имао подршку пре свега
руковдства школе, а и свих наставника, због прекида редовне наставе. Тим није најбоље
функционисао, пре свега због неискуства већине чланова тима. Стога је неопходно да
се тим оснажи кроз самоучење, сарадничко учење и већим личним ангажовањем.
Настава на даљину се одвијала од 17.03.2020. до краја школске године. Све време
планове су наставници прилагођавали могућностима ученика и саме наставе која се
одвијала у специфичним условима.
Нереализоване а планиране активности
реализацију наредне школеске године.

остају као задатак који чекају своју

Извештај саставиле:
Маријана Којичић Даљевић, координтор тима и
Данијела Алексић,директор школе
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17. Извештај о реализацији плана Тима за професионални развој и
стручно усавршавање
Чланови тима:
1. Данијела Алексић, директор школе
2. Соња Грубачић Рајин, педагог школе
3. Јасна Стефановић, професор немачког језика – координатор
4. Растко Рацић, професор машинске групе предмета

Током школске 2019/2020. године директор, педагог и наставно особље СШ „Вук
Караџић“ Сечањ похађали су следеће облике стручног усавршавања:
Данијела Алексић (предметни професор /директор школе)
Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама КВиС у средњим школам, (К3, П3),
Београдска отворена школа, 16 бодова, 20.09.2019.
1. Обука запослених у основним исредњим школама за примену инструмената

за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе- СЕЛФИ, (К2,
К3, К4,П1),Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 8 сати,
14.10.2019.
2. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2),Удружење

МОСТ за сарадњу и посредовање, 16 сати, 14.12.2019.
3. Језичка култура на интернету, (К4, П1), ОКЦ, 32 бода, 07.02.2020.
4. Тестови знања –водич за израду, (К2, П3), ОКЦ, 36 БОДОВА, 07.02.2020.
5. Управљање и организација времена, (К4, П1),ОКЦ, 24 бода, 07.02.2020.
6. Стручни скуп: ОКЦ конференција ОНлајн дидактика, ОКЦ, 1 бод ( 8

сати),15.02.2020.
7. Вебинар: Презентација уџбеника српског језика

икњижевности за први и

други разред средње школе, Клетт, 1сат, 03.04.2020.
8. Вебинар: Презентација уџбеника српског језика

икњижевности за први и

други разред средње школе, Логос, 1сат, 08.04.2020.
9. Вебинар: Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, Клетт, 1 сат,

14.04.2020.
10. MS Power Point seminar, Пословна академија ПКС, 04.05.2020.
11. Вебинар: Примена алата Google Classroom у реализацији часова у тестирању

ученика, Клет, 1 сат, 05.05.2020.
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12. Вебинар: Примена алата Google Forms, Kahoot, Quizizz у реализацији часова у

тестирању ученика, Клетт,1 сат, 12.05.2020.
13. Електронски писмен обука Видео у образовању, 40 сати, 16.05.2020.
14. Конференција: Дигитално образовање 2020, Edtech centar za zapadni Balkan, 4

бода, 20.05.2020.
15. Вебинар: Проговори да видим ко си- култура говора и усмено изражавање,

Удружење Изражајност, 23.05.2020
16. Семинар: Унапређење квалитета активности каријерног вођења и
саветовања у школама, Fondacija Tempus- Euroguidance centar i Ministarstvo
prosvjete Crne Gore- Euroguidance Centar, од 25. До 29.05.2020.
17. Уверење о учешћу у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3, у

оквиру Селфи инструмента, 1 сат, 08.06.2020.
Соња Грубачић Рајин (педагог школе)
1. Семинар: Корак даље ка свеоухватним и квалитетним услугама КВиС у
средњим школама, (К3, П3), 16 бодова
2. Семинар: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (К2, П2), 16
бодова
3. Семинар: Тестови знања-водич за израду и примену, каталошки број: 581
( К2, П3), 36 бодова
4. Стручни скуп: ОКЦ конференција Онлајн дидактика, 1 бод
5. Онлајн семинар/обука: МS „Power point 2016“ (Пословна академија ПКС)
6. Вебинар: Анализа ставова педагога и психолога запослених у школама о
статусу и правном оквиру (Педагошко друштво Србије)
7. Вебинар: Принципи безбедног понашања у време короне (Педагошко друштво
Србије)
8. Вебинар: Еразмус+ платформе и мреже за професионално усавршавање
наставника (Фондација Темпус)
9. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
10. Вебинар Пројектна настава и улога родитеља у њој, Педагошко друштво
Србије
Анамарија Андријашевић(професор српског језика и књижевности)
1. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену , каталошки број 581; (К2,
П3), 36 бодова
2. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, каталошки
број 1043-178/2018, (К2, П2), 16 бодова
3. Вебинар Презентација уџбеника српског језика и књижевности за први и
други разред средње школе, 1 сат, ИК Klett
4. Вебинар Презентација уџбеника српског језика и књижевности за први и
други разред средње школе, 1 сат, ИК Нови Логос
5. Вебинар Дигитални час: бесплатни алати и платформе, ИК Klett
6. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
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Зорица Новаковић(професор српског језика и књижевности)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
сати,13-14. децембар 2019. године, у Сечњу, Група МОСТ.
2. Семинар Тестови знања- водич за израду и примену, (К2, П3), 36 сати,
01.10.-05.11.2019. године, Образовно креативни центар Бор. Семинар се
одржавао онлајн у организацији школе у Сечњу.
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
4. Неакредитивани вебинар Онлајн ресурси за наставу по предметима 18.03.2020. UNBOX Hab inovativnih edukacija.
5. Неакредитивани вебинар Алати за тестирање ученика - 19.03.2020. UNBOX
Hab inovativnih edukacija.
6. Неакредитивани вебинар Интернет учионица - 20.03.2020. UNBOX Hab
inovativnih edukacija.
7. Неакредитивани вебинар Оцењивање ученика онлајн - 26.03.2020. UNBOX Hab
inovativnih edukacija.

Миомира Младеновић(професор српског језика и књижевности)
1. Обука за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима учења
– ЗУОВ (4.5.2020 – 25.5.2020) – уверење још није достављено
2. Вебинар: Презентација уџбеника српског језика и књижевности за први и
други разред средње школе, Издавачка кућа ,,Klett“, 1сат, 03.04.2020.
3. Праћење завршетка акције Паметну таблу у сваку школу
4. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
Жељка Чапо Томечкова (професор енглеског језика)
1. Семинар: Тестови знања – водич за израду, каталошки број 581, (К2, П3), 36
бодова
2. Стручни скуп ОКЦ конференција Онлајн дидактика 15. 2. 2020. у Београду у
трајању од 8 сати, 1 бод
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3
4. Неакредитивани вебинар Вештине и алати у онлајн едукацији - 09.04.2020.
5. ИК Klett вебинар Дигитални часови: бесплатни алати и платформе
14.04.2020.
6. Вебинар Презентација нових уџбеника енглеског језика за средњу школу,
31.4.2020. у трајању од 2 сата; Нови Логос.
7. Стручни скуп Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица,
симпозијум 27. 06. 2020 у трајању од 2 сата, 2 бода.
Даниела Живојин (професор енглеског језика)
1. Семинар: Тестови знања – водич за израду, каталошки број 581, (К2, П3), 36
бодова
2. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
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Данијел Ликар (професор латинског језика)
1. Обука наставника за коришћење паметне табле (MileniumBoard), 28.06.2020.
године.
2. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод, 11.06.2020.
Биљана Шурјанчев (професор руског језика)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
бодова
2. Семинар Обука наставника у основним школама за примену општих
стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик, (К1, П2), 8
сати
3. Семинар 10 дигиталних алата за наставнике 21.века, (К2, П3), 8 сати
4. Семинар ИОП и примери добре праксе у инклузији, (К3, П2), 8 сати
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3, 1 бод,
09.06.2020.
6. Презентација уџбеника за руски језик - издавачка кућа Логос,1 бод, фебруар 2020.

Јасна Стефановић (професор немачког језика)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП) - каталошки број 178; (К2, П2); 16 сати, 13. и 14. децембар
2. Семинар Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа,
каталошки број 434, (К2, П1), 32 бода, ОКЦ, 07. 02. 2020.
3. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова, ОКЦ, 07. 02. 2020.
4. Вебинар Онлајн презентација уџбеника немачког језика за први и други
разред средње школе - вебинар у трајању од једног сата (3. априла 2020.
године у 10.00 часова). Организатори: издавачке куће „Klett”, „Нови Логос” и
„Фреска”
5. Онлајн презентација под називом E-учионица: обука о коришћењу на
примерима за енглески, немачки, француски и руски језик, 11. априла 2020.
године у 12 часова. Организатори: издавачке куће „Klett”, „Нови Логос” и
„Фреска”
6. Обука без котизације MS Power Point 2016 – организатор: Пословна академија
ПКС, Београд, 03. 05. 2020.
7. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод. 08.06.2020. Европска комисија Директорат за
образовање и културу.

118

Бранка Субић (професор историје)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
сати,13-14. децембар 2019. године, у Сечњу, Група МОСТ.
2. Семинар Тестови знања- водич за израду и примену, (К2, П3), 36 сати,
01.10.-05.11.2019. године, Образовно креативни центар Бор. Семинар се
одржавао онлајн у организацији школе у Сечњу.
3. Вебинар Презентација уџбеника историје за први и други разред средње
школе, 1 сат, 03.04.2020. Издавачка кућа Фреска.
4. Вебинар Презентација уџбеника историје за први и други разред средње
школе, 1 сат, 01.04.2020. Издавачка кућа Логос.
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод. 09.06.2020. Европска комисија Директорат за
образовање и културу.

Цвијета Томовић (професор географије)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
сати,13-14. децембар 2019. године, у Сечњу, Група МОСТ.
2. Семинар Тестови знања- водич за израду и примену, (К2, П3), 36 сати,
01.10.-05.11.2019. године, Образовно креативни центар Бор. Семинар се
одржавао онлајн у организацији школе у Сечњу.
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Александра Скоко (професор математике)
1. Семинар: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
бодова
2. Семинара: Тестови знања - водич за израду и примену, каталошки број: 581,
(К2, П3), 36 бодова
3. Назив обуке: Реализација наставе оријентисане ка исходима учења средње
стручне школе, уверење није достављено
4. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Владан Јокановић (професор математике)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581, (К2,
П3), 36 бодова
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
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Катарина Милић (професор физике)
1. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581, (К2,
П3), 36 бодова
2. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Татјана Шаренац (професор хемије)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова
3. Обука Реализација наставе оријентисане ка исходима,
SBS20-2183
(Интернет обука од јавног значаја)
4. Eurydice конференција 2020: Стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Миленко Милошевић (професор биологије)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
сати,13-14. децембар 2019. године, у Сечњу, Група МОСТ.
2. Семинар Тестови знања- водич за израду и примену, (К2, П3), 36 сати,
01.10.-05.11.2019. године, Образовно креативни центар Бор. Семинар се
одржавао онлајн у организацији школе у Сечњу.
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Маријана Којичић Даљевић (професор филозофије и социологије)
1. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, (К2 ; П3), 36 бодова
2. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2 ; П2),
16 бодова
3. Програм обуке наставника основних и средњих школа из области
пројектне наставе; 10.02.2020. и наредне три недеље ; 16 сати ;
Компетенција: за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и
учење, подршку развоју личности ученика.
4. Вебинар Како владати собом у стресним ситуацијама15.04.2020.године ; 1
сат
5. Конференција Дигитално образовање 2020. 10.-11.04.2020.године ; 4 сата
6. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
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Кристина Лубурић (професор грађанског васпитања)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, 13-14.
децембар 2019. године, у Сечњу, 16 сати, К2, П2, Група МОСТ, каталошки
број 178.
2. Семинар Тестови знања- водич за израду и примену, 01.10.-05.11.2019.
године, 36 сати, К2, П3, Образовно креативни центар Бор. Семинар се
одржавао онлајн у организацији школе у Сечњу, каталошки број 581.
3. Семинар ИОП и примери добре праксе, 10. јануар 2020. године, у Ковачаци, 8
сати, К3, П2, Основна школа за ученике са сметњама у развоју „Смех и суза“
Алексинац, каталошки број 201.
4. Вебинар Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz у реализацији часова
и тестирању ученик, 1 сат, К2, П1, 12.05.2020. Издавачка кућа Клетт
5. Вебинар Примена алата Google Classroom у реализацији часова и
тестирању ученика, 1 сат,К2, П1, 05.05.2020., Издавачка кућа Клетт.
6. Вебинар Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, 1 сат, К2, П1,
11.04.2020. Издавачка кућа Клетт.
7. Учешће у поступку самовредновања СШ „Вук Караџић“ Сечањ:
Самовредновање SELFIE 2019-2020, seassion 3 у оквиру Селфи инструмента,
09.06.2020. 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу.
8. Стручни скуп Онлајн дидактика, 2 сата, 01.09.2020. у Зрењанину, Образовно
креативно центар Бор.
9. Интерно стручно усавршавање Основе рачунарске писмености, 26 сати, К2,
П1, 11.11. 2019. Образовно креативни центар (није акредитован).
10. Припрема, организација и извођење обуке за наставнике - презентација
Заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама 27. фебруара 2020. године на седници
Наставничког већа
Мирјана Чутурило Милошевски (професор Устава и права грађана и Уставног и
привредног права)
1. Семинар Тестови знања - водич за израду и примену, каталошки број 581, (К2,
П3), 36 бодова, Образовно креативни центар, Бор
2. Семинар Инклузивнообразовање и индивидуални образовни план, (К2, П2), 16
бодова, Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање, Београд
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Весна Банчов (професор економске групе предмета)
Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2 ; П2),
16 бодова, Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова, ОКЦ
3. ЗУОВ - Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења, (SBS20-2183), 04.05.2020-25.05.2020.
1.

4. Вебинар Дигитални часови: бесплатни алати и платформе
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру

Селфи инструмента, 1 бод.
6. Презентација – Интерактивна табла.
121

Драгана Алексић(професор економске групе предмета)
1. Семинар Тестови знања-водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова, датум: 01.10.-05.11.2019
2. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2 ; П2),
16 бодова, Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање, датум:13.12.14.12.2019
3. Вебинар Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, 11.април
2020. године, Издавачка кућа „Klett“
4. Обука за реализацију нових програма наставе орјентисане ка исходима
учења за средње стручне школе ЗУОВ програм обуке, (SBS20-2183),
04.05.2020-25.05.2020.
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод, Европска комисија “Директорат за образовање и
културу“ датум:09.06.2020.
Драгана Думитру(професор економске групе предмета)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, (К2 ; П2),
16 бодова, Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова, ОКЦ
3. ЗУОВ - Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења, (SBS20-2183), 04.05.2020-25.05.2020.
4. Вебинар Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, Издавачка кућа
„Klett“
5. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
6. Презентација – Интерактивна табла.
Радомир Ненадић (професор машинске групе предмета)
1. Семинар Тестови знања - водич за примену и израду, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова
2. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
3. Презентације нових уџбеника више издавачких кућа
Растко Рацић(професор машинске групе предмета)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова
3. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
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Стеван Витомиров (професор машинске групе предмета)
1. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.

Јелена Лојовић (професор информатике и рачунарства)
1. Семинар Критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост
и програмирање микробит уређаја, (К2, П, П3), 40 бодова, од марта до
октобра 2019.
2. Семинар Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и
8. разреду основног образовања и васпитања, (К1), 16 бодова, 3. и 4.
новембар 2019.
3. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати, 3. и 4. децембар. 2019.
4. Реализација наставе орјентисане ка исходима учења средње стручне
школе, (K1, K2), 24 бода, уверење још није достављено.
5. Учешће у поступку самовредовања SELFIE 2019-2020, sessio 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод, 10.6.2020.
6. Техничка подршка приликом одржавања одељенских и наставничких већа уз
помоћ програма Zoom. 3.6.2020. и 13.6.2020.
Владислав Јокановић(професор информатике и рачунарства)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати
2. Семинар Тестови знања – водич за израду и примену, каталошки број 581,
(К2, П3), 36 бодова
3. Програм обуке наставника информатике у шестом и седмом разреду
основног образовања и васпитања за програмски језик Python, 16 сати
4. Програм стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и
директора за развој кључних вештина ученика основних школа:
критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и
програмирање микробит уређаја, 40 бодова
5. Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8.
Разреду основног образовања и васпитања, 16 бодова
6. Презентација уџбеника рачунарства и инфорамтике за први и други
разред средње школе, електронским путем, 1 сат
7. Дигитални часови: бесплатни алати и платформе, електронским
путем, 1 сат
8. Примена алата Google Forms , Kahoot, Quizizz у реализацији часова и
тестирању ученика, електронским путем, 1 сат
9. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
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Добрила Станић (професор физичког васпитања)
1. Семинар Водич за васпитаче- породица у вртлогу дроге, (К3, П4),
каталошки број 243 за 2018/2019 , 2019/2020 и 2020/2021 годину, 8 бодова.
2. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати, 3. и 4. децембар. 2019.
3. Учешће у поступку самовредовања SELFIE 2019-2020, sessio 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
Предраг Вујновић (професор физичког васпитања)
1. Семинар Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и
ИОП), каталошки број 178, (К2, П2), 16 сати, 3. и 4. децембар. 2019.
2. Учешће у поступку самовредовања SELFIE 2019-2020, sessio 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод
Зоран Милинковић (верска настава)
1. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Оливера Марјановић (професор ликовне културе)
2. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Дејан Димитријевић (професор музичке културе)
1. Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3 у оквиру
Селфи инструмента, 1 бод.
Тања Васић (професор психологије)
1. Програм обуке стручног усавршавања Инклузивно образовање и индивидуални
образовни план, (К2, П2), 16 сати, 13-14. децембар 2019. године, у Сечњу,
Група МОСТ
2. Онлајн презентацији/вебинар под називом Презентација уџбеника психологије
за други разред средње школе, Нови Логос, 1 сат, 08.04.2020.
Онлајн презентацији/вебинар под називом Дигитални часови: бесплатни
алати и платформе, Клетт, 1 сат, 14.04.2020.
4. ЗУОВ - Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења, (SBS20-2183),04.05.2020-25.05.2020. (уверење још увекније
достављено)
3.

5. Уверење о учешћу у поступку самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3, у
оквиру Селфи инструмента, 1 сат, 09.06.2020.
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Током школске 2019/2020. године СШ „Вук Караџић“ Сечањ организовала је низ
активности у циљу пружања подршке професионалном развоју запослених:
Семинари
-

Током октобра 2019. године 26 наставника наше школе је електронским путем
похађало и успешно завршило четворонедељни семинар Тестови знања – водич
за израду и примену (каталошки број 581; 36 бодова, К2, П3) у организацији
Образовно креативног центра.

-

13. и 14. децембра у нашој школи је одржан дводневни семинар Инклузивно
образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП) - каталошки број 178;
16 сати, (К2, П2), Удружење МОСТ за сарадњу и посредовање – 23 учесника.

Стручно усавршавање у установи
- Професор грађанског васпитања – Кристина Лубурић одржала је 27. фебруара
2020. године на седници Наставничког већа за све присутне наставнике
презентацију и обуку Заштита од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама
-

Професор рачунарства и информатике – Јелена Лојовић пружала је техничку
подршку приликом одржавања одељенских и наставничких већа уз помоћ
програма Zoom. 3.6.2020. и 13.6.2020.

-

Директор школе, педагог и сви наставници учествовали су у поступку
самовредновања SELFIE 2019-2020, session 3, у оквиру Селфи инструмента
(Европска комисија - Директорат за образовање и културу), остваривши 1 сат
стручног усавршавања у установи.

За време ванредног стања и извођења наставе на даљину наставници су редовно и
благовремено информисани о могућностима обуке путем различитих вебинара и
конференција.
Евалуација:
Током школске 2019/2020. године директор школе, педагог и сви предметни
наставници учествовали су у процесу стручног усавршавања. Због проглашења
ванредног стања и извођења наставе на даљину нису реализовани сви облици
стручног усавршавања који су предвиђени планом за ову школску годину, али су
зато у складу са потребама новонастале ситуације реализовани неки други облици и
програми стручног усавршавања. Посебна пажња била је посвећена обукама за
коришћење веб алата и извођење наставе у дигиталном окружењу, чиме су
наставници значајно унапредили своје компетенција за овакав начин рада.
Јасна Стефановић
координатор Тима за професионални развој
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18. Извештај Тима за промоцију школе
Чланови Тима:
1.
2.
3.
4.

Анамарија Андријашевић, проф. српског језика и књижевности – координатор
Мирјана Чутурило Милошевски, проф. уставног права
Јасна Стефановић, проф. немачког језика
Јелена Лојовић, проф. информатике и рачунарства

Од фебруара 2020. године редовно су ажурирани подаци на сајту наше школе
Администратори сајта су Јасна Стефановић и Јелена Лојовић. Покренут је летопис
школе који води наставница Јасна Стефановић.
Такође, заједница је информисана о активностима у Школи путем локалног
интернет портала НМР Инфо („Министар Шарчевић посетио средњу школу у Сечњу“,
„Средњошколци обележили дан толеранције“, „Промоција књиге Слободана Мандића
„Кружок на златни погон““, „Одржане ОПЕНС2019 радионице у СШ „Вук Караџић“,
„Презентација сечањске средње школе“, „СШ „Вук Караџић“ у ванредним условима“,
„СШ „Вук Караџић“ из Сечња након месец дана учења на даљину“, „Додела награда
најуспешнијим матурантима“, „Општина Сечањ наградила најбоље ученике“, „Награда
на конкурсу „Пословице:ванвременске мудрости“, ОПЕНС у Средњој школи у
Сечњу““) .
Поједине активности школе пропраћене су на РТВ-у и РТС-у, на сајту Друштва
школских библиотекара Србије, на сајту Министарства просвете, на сајту ОПЕНС-а и
листу Зрењанин.
Учешће на додели награда и представљања конкурса за школску 2019/2020
годину - Омладински савез удружења "Нови Сад омладинска престоница ЕвропеОПЕНС" у партнерству са Министарством културе и информисања, Етнографским
музејом, Владом Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинским секретаријатом за
културу, јавно информисање и верске заједнице, Покрајинским секретаријатом за
образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице,
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину. Представљање конкурса
ОПЕНС2019, одржано је у Техничкој школи "Милева Марић Ајнштајн" , у Новом Саду
којем су присуствовали представник Ученичког парламента Дамјана Петров и
координатрка литерарне секције Данијела Алексић.
Учешће на промоцији романа Слободана Мандића "Кружок на златни погон", у
оквиру "Митровданских сусрета" на позив директорке ОКЦ-а Браниславе Рудан. У
промоцији романа учествовале су ученице Андријана Радовановић, Мила Шапоњић,
Јасмина Шајн, Дамјана Петров и проф. Данијела Алексић. Припремљен је колажни
програм: Презентација, анализа романа, читање одломака и говорење поезије.
https://www.jasatomic.org/promocija-knjige-slobodana-mandica-kruzok-na-zlatni-pogon/
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Директорица Данијела Алексић и Предраг Рађеновић, председник општине
Сечањ, посетили су основне школе на територији општине Сечањ. Д. Алексић је
упознала ученике основних школа и њихове родитеље са образовним профилима у
Средњој школи ,,Вук Караџић“, начином рада и свим активностима које се одвијају
током школске године.
Пошто је проглашено ванредно стање планиране активности за промоцију школе
нису одржане, али је сајт редовно ажуриран и објављене су информације о свим
активностима које су се одвијале током наставе на даљину (подршка ученицима, успех
ученика).
Анамарија Андријашевић,
координатор тима

29. Извештај о раду Тима за подршку у време пандемије
Влада Републике Србије је средином марта 2020. године донела одлуку да због
тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни
образовно– васпитни рад у основним и средњим школама, али то није значило и
обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни
план за наставак рада школа у отежаним условима кроз остваривање образовноваспитног рада учењем на даљину. Реализација образовно-васпитног рада учењем на
даљину почела је 17. марта 2020. године. Истог дана наша школа је оформила Тим за
подршку у време пандемије који су чинили директор установе Данијела Алексић,
педагог Соња Грубачић Рајин, секретар Милорад Јовић и три наставнице Јасна
Стефановић, Кристина Лубурић и Јелена Лојовић.
Остваривање образовно-васпитног рада било је предвиђено кроз различите
начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/другим
законским заступицима који су били у функцији обезбеђивања потребних информација
и подршке у остваривању васпитно-образовног рада учењем на даљину при чему се
водило рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школе као и техничким
капацитетима породица ученика.
Директор школе Данијела Алексић је у сарадњи са локалном самоуправом
обезбедила интернет картице за ученике из осетљивих група као и за одељенске
старешине, обезбедила је коришћење рачунара на реверс за професоре који нису имали
техничке могућности. Због новонастале ситуације сви професори су прилагодили своје
планове настави на даљину и на недељном нивоу слали индивидуалне оперативне
планове које је директор у сарадњи са педагогом прослеђивао Школској управи.
Директор установе је редовно информисао Школску управу о здравственом стању
ученика.
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На основу материјала које су наставници достављали ученицима и на основу
повратних информација ученика након праћења ТВ часова и других образовних
садржаја наставници су редовно бележили податке о напредовању ученика. На основу
повратних информација ученика (вршена и анкета коју је припремила проф. Кристина
Лубурић, а педагог спровела и обрадила резултате) водило се рачуна о оптерећености
ученика. Директорица и педагог су редовно вршили увид у унос реализованих часова и
наставних јединица као и формативних оцена у Ес дневник.
Редовно су доношене мере за побољшање функционисања школе тј. наставе на
даљину и том приликом поштовали су се дописи Министарства просвете и Школске
управе.
Све информације и упутства значајна за рад школе и запослених директор је уз
консултацију са секретаром редовно прослеђивао усменим путем, путем огласне табле,
вибер групе и мејла. Школски сајт који је водила професорица Јасна Стефановић и
Јелена Лојовић је редовно ажуриран као и ФБ страница школе коју је уређивао педагог
школе. Ученици, родитељи и сви остали били су правовремено обавештени о свим
новинама и активностима везаним за рад школе. Уместо родитељских састанака
одржаване су индивидуалне консултације путем мејла, приступа ЕС дневнику и
телефонских разговора.
Омогућен је и саветодавни рад за ученике и родитеље/старатеље од стране педагога и
професорице психологије путем мејл адресе. Важне информације као и различите врсте
потврда могле су се добити од директорице и секретара установе.
Током наставе на даљину директор школе Данијела Алексић редовно је
информисала запослене о свим дописима као и о одржавању бесплатних обука како би
могли да унапреде своје компетенције из свих области.
Планиране састанке Савета родитеља и седнице Школског одбора нису могле
бити реализоване због новонастале ситуације. На иницијативу директорице, а због
безбедности свих запослених Одељенска и Наставничка већа су организована и
реализована путем ЗООМ апликације.
Поред одличне сарадње са локалном самоуправом школа је током овог периода
сарађивала и са МЗ Сечањ, МУП-ом, Црвеним крстом , ЈКП Сечањ, РГЗ у Сечњу као и
основним школама на територији наше општине. Током пандемије извршена је
дезинфекција целокупног простора школе, обезбеђене су маске и рукавице, сва
потребна средства за дезинфекцију, постављена дезо-баријера на улазу у школу и
омогућено несметано одржавање матурских испита и других активности по престанку
ванредног стања.
Тимским радом свих запослених уз посебну ангажованост и посвећеност
директора школе обезбеђено је несметано функционисање установе, све планиране
активности су остварене, а ученици успешно завршили и ову годину која је по многоме
била специфична.
Соња Грубачић Рајин
Педагог школе
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20. Извештај о раду директора
Извештај о раду директора школе урађен је на основу Годишњег плана рада
школе, Школског програма, Школског развојног плана, извештаја наствничких већа и
других стручних органа школе, органа управљања, педагошке документације, а пре
свега на основу плана и програма директора школе који обједињује све активности
везане за рад школе.
Извештај је сачињен према захтевима радног места директора који
руководи школом и чији су задаци сихронизовани са радом Школског одбора –
органом управљања.
Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности
директора школе, прописује Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС, бр. 88/2017), Статут Средње школе „Вук Караџић“, Правилник о
стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања (Сл. гласник
РС, бр. 38/2013) и други законски и подзаконски акти.
Извештај о раду у претходном периоду обухватио је:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Планирање укупног рада школе;
Организационо-стручне послове;
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад;
Аналитичко-евалуативни рад
Рад у стручним и другим органима школе
Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
Праћење педагошке документације о раду школе
Безбедност ученика и запослених
Стручно усавршавање

1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У
ШКОЛИ
Стандарди:
1.2.1. Развој културе учења
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
Развој културе учења

1.2.1.

Директор
развија
и
промовише
вредности учења и развија школу као
заједницу целоживотног учења.

Опис стандарда
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- Ствара услове за унапређивање наставе и
учења у складу са образовним и другим
потребама ученика;
- Прати савремена кретања у развоју
образовања и васпитања и стално се стручно
усавршава;

Индикатори:
Сарадња
са
Министарством
образовања АПВ омогућила је нашим
ученицима завршних разреда да посете
сајам образовања „Путокази“, како би
упознали могућности за своје даље
образовања;
- Мотивише
и
инспирише
запослене и ученике на критичко
-Сарадња са ОКЦ-ом огућила је нашим
прихватање нових идеја и
ученицима да развијају културу посете
проширивање искустава;
различитим културним и едукативним
садржајима;
- Подстиче атмосферу учења у којој
-Сарадња са „Југ“ базенима из Зрењанина
ученици постављају сопствене циљеве
омогућила је нашим ученицима да
учења и прате свој напредак;
развијају здарве стилове живота;
- Ствара услове да ученици партиципирају у -Мишљења ученика се у највећој мери
демократским процесима и доношењу одлука;
поштују, а Ђачки парламент има
- Подстиче сарадњу и размену искустава и подршку у раду од стране директора,
професора и педагога.
ширење добре праксе у школи и заједници.
Поред
сарадње
са
локалном
самоуправом, МЗ Сечањ, током другог
полугодишта школа је сарађиваала са
МУП-ом, Црвеним крстом, ЈКП Сечањ,
РГЗ у Сечњу и основним школама у нашој
општини.

Стварање здравих и безбедних услова за 1.2.2.
учење и развој ученика
Директор ствара безбедно радно и здраво
окружење
у
коме
ученици
могу
квалитетно да уче и да се развијају.
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- Осигурава да се примењују превентивне
активности које се односе на безбедност и
поштовање права ученика;

Индикатори:
-Проширене активности у вези са
превенцијом насиља у школи: одржано је
на седници НВ предавање/излагање
- Обезбеђује услове да школа буде
професора, припремљен је додатни
безбедно окружење за све и да су
материјал упутство за професоре и
ученици
заштићени
од
насиља,
злостављања и дискриминације;
разредне старешине; одржани су ЧОСеви на тему безбедности и опасности од
- Обезбеђује да се у раду поштују
насиља.
међународне конвенције и уговори о
-Дежурство у школи је појачано ( више
људским правима и правима деце;
професора је укључено и помоћно особље
- Обезбеђује да школа буде здрава средина са на дневном нивоу);
високим хигијенским стандардима.
- На школском сајту су постављени
линкови на тему превенција насиња у
школама;
- На школском сајту постављени су
линкови на тему електронског насиља с
обзиром да се настава на даљину одвија
од половине марта;
- Реализовано је обележавање Дан борбе
против
насиља
у
оквиру
часова
Грађанског васпитања;
-Редовно се одржава хигијена школских
просторија;
- Током периода пандемије од КОВИДА19 одрађена је дезинфекција целокупног
простора школе, као и свих прилаза
школи, постављена је дезо- баријера на
улазу у школу, обезбеђена сва потребна
средства за дезинфекцију и заштиту
ученика и запослених.
Развој и обезбеђивање квалитета наставног
и васпитног процеса у школи
Директор обезбеђује и унапређује квалитет
наставног и васпитног процеса.

1.2.3.
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- Уме да користи стратешка документа о Индикатори:
развоју образовања и васпитања у Републици - Сарадња са директорима основних
Србији;
школа и учешће/иницирање састанака у
- Промовише
иновације
и
подстиче
наставнике и стручне сараднике да користе
савремене методе и технике учења и
примењују
савремене
технологије
у
образовно-васпитном процесу;
- Обезбеђује услове и подржава
наставнике да раде тако да подстичу
ученике да развијају сопствене
вештине учења;
- У сарадњи са стручним сарадницима и
наставницима обезбеђује да настава и
ваннаставне
активности
подстичу
креативност
ученика,
стицање
функционалних
знања
и
развој
њихових социјалних вештина и здравих
стилова живота;
- Обезбеђује и развија самоевалуацију
свог рада и систематичну самоевалуацију
и евалуацију рада наставника, стручних
сарадника, наставног процеса и исхода
учења.

Обезбеђивање инклузивног
образовно-васпитном процесу

приступа

општини;
-Информисање професора врши се путем
интернета ( Вибер, мејл, ЗООМ), сталном
сарадњом са управом школе,педагогом,
ШУ;
-Професрои и стручни сарадници се на
време и на најприкладнији начин упознају
са извештајима са састанака и актива;
- Сви запослени се на време и
нанајприкладнији начин упознају са свим
упутствима и дописима ШУ и МПНТР;
Инсистирање
на
креативним
ваннаставним
активностима
уз
сопствено ангажвање посебно на онима
које се одвијају у сарадњи са другим
институцијама
и организацијама
(нпр.Читајмо
гласно-Друштво
билиотекара Србије);
У циљу стручног усавршавања професори
су имали могућност током учења на
даљину да прате различите вебинаре у
циљу реализације квалитетније наставе (
ОКЦ,
Логос,
Клет,
Конференција
Дигиталне конференције 2020, Каријерно
вођење);
-директор и педагог су све време учења на
даљину пружали подршку, имали детаљн
увид у начин рада професора.

у 1.2.4.

Директор ствара услове и подстиче процес Опис стандарда
квалитетног образовања и васпитања за све
ученике.
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- Познаје
законитости
дечјег
и
адолесцентског развоја и ствара услове за
уважавање њихове различитости;
- Ствара климу и услове за прихватање и
уважавање специфичности и различитости
ученика и промовисање толеранције;
- Разуме
потребе
различитих
ученика
(талентованих и надарених, оних са сметњама у
развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих
друштвених група) и омогућава најбоље услове
за учење и развој сваког ученика;
- Осигурава да код ученика са посебним
образовним потребама те потребе буду
препознате и на основу њих израђени
индивидуални образовни планови;
- Обезбеђује примену програма учења
који ће бити прилагођени претходним
знањима и искуствима ученика и
уважавати разноликост средине из
које они долазе.
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Индикатори:
-У школи се уважавају различитости. Уз
посебан рад и ангажовање са професорима,
разредним старешинама, педагогом и
ученицима настојимо да ученици са
одређеним проблемима у раду и понашању
буду добро прихваћени од стране ученика у
одељењу и уопште у школи.
- Посебна пажња се посвећује ученицима и
родитељима ученика из осетљивих група.
- За ученике који су показали склоности ка
одређеним предметима, организована је
додатна настава, али прекид наставе
,тј.учење на даљину је онемогућило учешће
ученика на такмичењима/конкурсима и сл. --Успостваљена
је
сарадња
са
Архимедесом,учешће
на
такмичењу
Мислиша.

Праћење
ученика.

и

подстицање

постигнућа 1.2.5.

Директор прати и подстиче ученике на рад и Опис стандарда
резултате.
- Обезбеђује
праћење успешности
ученика кроз анализу резултата на
тестовима и увидом у школски успех, у
складу са стандардима постигнућа
ученика;

Индикатори:
- Одржане су III седнице НВ и II седнице
ОВ. На седницамa између осталог вршена
је свеобухватна анализа успеха ученика.
- На III кварталу није одржана седница
због ванредносг стања и корона вируса.

- Подстиче
наставнике
да
користе
различите
поступке
вредновања
и
самовредновања који су у функцији даљег
учења ученика;
- Обезбеђује да се расположиви подаци о
образовно-васпитном процесу користе за
праћење постигнућа и напредовања
ученика;
- Прати успешност ученика и промовише
њихова постигнућа.
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II Област:
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
Планирање рада установе

2.1.

Директор обезбеђује доношење и
спровођење планова рада установе.

Опис стандарда

- Организује
и
оперативно
спроводи
доношење планова установе: организује
процес планирања и додељује задатке
запосленима у том процесу, иницира и
надзире
израду
планова,
обезбеђује
поштовање рокова израде планова и
непосредно руководи том израдом;

Индикатори:
- Због новонастале ситуације ( КОВИД19), сви професори су прилагодили своје
планове настави на даљину. На недељном
нивоу су слали своје индивдуалне планове,
које је директор у сарадњи са педагогом
прослеђивао ШУ;
- Обезбеђује
информациону
основу
планирања:
идентификује
изворе
- Коригован је ЦЕНУС (сада ИС Доситеј)
информација потребне за планирање и
у складу са смерницама и упутствима
стара се да информације буду тачне и
финансијског саветника Г.Н. из ШУ која
благовремене;
је надлежна за одобравање и контролу
- Упућује планове установе органу који их финансија наше школе.
- За једног запосленог норма је смањена на
доноси.
50% у складу са систематизацијом радних
места(ИС Доситеј) у школи и упутством
финансијског саветника ШУ.

Организација установе

2.2

Директор обезбеђује ефикасну организацију
установе.

Опис стандарда

135

- Креира
организациону
структуру
установе: систематизацију и описе
радних места, образује стручна тела и
тимове и организационе јединице;
- Обезбеђује да су сви запослени упознати
са организационом структуром установе,
посебно са описом свог радног места;
- Поставља јасне захтеве запосленима у
вези са њиховим радним задацима и
компетенцијама и проверава да ли
запослени разумеју те задатке;
- Стара се да запослени буду равномерно
оптерећени радним задацима;

Индикатори:
-На састанцима је договрено на који
начин стручни органи комуницирају међу
собом, а директор координира радом свих
уз помоћ педагога.
-Током учења на даљину дата су прецизна
упутства о начину комуницирања са
ученицима, родитељима, запослени међу
собом. Директор уз помоћ секретара и
педагога координира радом свих.

- Делегира запосленима, руководиоцима
стручних
органа,
тимова
и
организационих
јединица
послове,
задатке и обавезе за њихово извршење;
- Координира рад стручних органа, тимова и
организационих јединица и појединаца у
установи;
- Обезбеђује ефикасну комуникацију између
стручних органа, тимова и организационих
јединица и запослених.

Контрола рада установе

2.3

Директор
обезбеђује
праћење,
извештавање, анализу резултата рада
установе и предузимање корективних
мера.

Опис стандарда
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- Примењује
различите
методе
контроле рада установе, њених
организационих
јединица
и
запослених;

Индикатори:
-Извршен је надзор прегледа ЕС Дневника,
матичних књига;
- Редовно, најмање једном недељно
обилажење свих просторија школе и
школског дворишта, контролисан рад
помоћног особља и хигијене у школи.
- Доношене су мере за побољшање
функционисања школе, тј.наставе на даљину
у више наврата (након консултације са
педагогом,
секретаром,
професорима,
родитељима и ученицима).
- Све активности у школи прате извештаји о
раду и конкретне мере за побољшање рада .

- Организује
и
оперативно
спроводи
контролу рада установе: организује процес
праћења, извештавања и анализе резултата и
додељује задатке запосленима у том
процесу, иницира и надзире процес израде
извештаја и анализа, обезбеђује поштовање
рокова у изради извештаја и анализа;
- Обезбеђује
информациону
основу
контроле:
идентификује
изворе
информација потребне за контролу и
стара се да информације буду тачне и
благовремене;
- Непосредно прати и заједно са запосленима
анализира остварене резултате установе,
анализира рад установе, њених јединица и
запослених;
- Предузима корективне мере када остварени
резултати установе, њених јединица и
појединачни резултати запослених одступају
од планираних;
- Упознаје органе управљања са извештајима
и анализама резултата рада установе и
предузетим корективним мерама.

Управљање информационим системом 2.4.
установе
Директор
обезбеђује
ефикасно
Опис стандарда
управљање информацијама у сарадњи
са школском управом и локалном
самоуправом.
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- Обезбеђује да сви запослени буду
правовремено и тачно информисани
о свим важним питањима живота и
рада установе;
- Обезбеђује услове за развој и
функционисање информационог система
за управљање (ИСУ): набавку потребне
опреме и програма, организује рад
информационог система и његово
коришћење
у
свакодневном
раду
установе у складу са законом;
- Обезбеђује обуку запослених за рад са
савременом информационо-комуникационом
технологијом и подстиче их да је користе у
раду установе и као подршку процесу
учења/наставе.

Управљање
системом
квалитета у установи

Индикатори:
-Све информације значајне за рад школе и
запослених које се усменим, писменим или
електронским путем проследе школи
правовремено се прослеђујузапосленима
путем огласне табле, мејла, Вибер групе.
Директор
уз
консултацију
са
секретаром унео све потребне измене (а
које су биле отворене-одобрене у јануару)
везане за школу и запослене у ИС
ДОСИТЕЈ и континуирано ажурира
податке у поменутом систему.

обезбеђења 2.5.

Директор развија и реализује систем Опис стандарда
осигурања квалитета рада установе.
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- Примењује савремене методе управљања
квалитетом;
- Обезбеђује изградњу система управљања
квалитетом у установи: израду процедуре
управљања
квалитетом
и
потребне
документације,
распоређује
задатке
запосленима
у
процесу
управљања
квалитетом и стара се да их они спроводе;
- Обезбеђује
ефикасан
процес
самовредновања и коришћење тих
резултата за унапређивање квалитета
рада установе;
- Заједно са наставницима и стручним
сарадницима
прати
и
анализира
успешност ученика на завршним,
односно матурским испитима ради
планирања унапређивања рада школе;
- Обезбеђује сарадњу са тимовима који
обављају
спољашње
вредновање
рада
установе и стара се да се резултати тог
вредновања користе за унапређење рада
установе.

Индикатори:
-Свеобухватном анализом рада установе у
претходном периоду утврђено је да је једна
од мера побољшања рада и опремање школе
потребним средствима и намештајем.
На Конкурсу који је расписало Министарство
за образовање...АПВ школи је одобрен
пројекат у којем је аплицрано за замену
намештаја
у
кабинету
информатике
(реализација конкурса је у току); путем
конкурса АПВ школа је добила интерактивну
таблу и пројектор;
- Купљен је материјал за осликавање стубова
у холу школе ( на иницијативу проф.ликовне
културе);
- Постављена је нова струјна инсталација у
кабинету информатике, канцеларији педагога
и припремној просторији за хемију и
биологију;
- Купљена је и нова славина ,како би кабинет
хемије и биологије имао и топлу воду;
- Купљене су завесе за све учионице ( зелене);
- Купљене су поклон –књиге за ученике и
професоре;
-Извршена је замена прекидача, славина,
утикача у целој школи где се указала
потреба;
- Добијена су на поклон два нова ласерска
штампача за управу школе;
-Купљено је 28 библиотечких јединица за
школску библиотеку;
-Офарбане су жардињере у школском
дворишту ( боја за бетон донација), орезано
зеленило и парк се редовно одржава;
- Обе школске косилице су сервисиране ;
- Паркинг испред школе је поравнат и насут (
МЗ Сечањ и родитељ)
- Набављена сва потребна средтва за
хигијену и дезинфекцију ;
- Школа и прилази школи су дезинфиковани у
потпуности;
- Тим за самовредновање је вредновао ШРП за
претходни период ,а у току је попуњавање
самовредновање путем СЕЛФИ упитника ( за
руководиоца, професоре и ученике. Након
добијених резултата разматраће се на НВ,
СР и ШО предложене мере за унапређење
уочених слабости као и начин праћења
остваривања предложених мера.
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III

Област:

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Планирање, селекција и пријем запослених
Директор обезбеђује потребан број
одговарајућу
структуру
запослених
установи.

3.1.
и Опис стандарда
у

- Планира људске ресурсе у установи и
благовремено предузима неопходне мере за
реализацију плана људских ресурса;

Индикатори:
- Током II полугодишта дошло је извесних
кадровских промена: вратила се проф.енглеског
- Стара се да сва радна места у установи буду језика
са
породиљског
боловања;
попуњена
запосленима
који
својим проф.латинског језика је раскинула стални
компетенцијама одговарају захтевима посла;
радни однос. Примљен је на одређено стручно
- Обезбеђује спровођење поступка пријема заступљен професор; стручно је заступљена и
замена
директора
у
првом
мандатузапослених у радни однос;
проф.српског језиак и књижевности; запослен
је проф. на одређено – стручан на преосталу
- Обезбеђује
услове
за
увођење
слободну норму за предмет српски језик и
приправника у посао и предузима мере
књижевност.
за њихово успешно прилагођавање
- одобрен је конкурс за професора математике
радној средини.
који ће бити расписан током августа месеца.
-Скоро су сва радна места стручно заступљена
( више од 90%).
Професионални развој запослених

3.2.

Директор обезбеђује услове и подстиче Опис стандарда
професионални развој запослених.
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- Подстиче и иницира процес самовредновања
рада и постављања циљева заснованих на
високим професионалним стандардима и
подржава
континуирани
професионални
развој;
- Осигурава да сви запослени имају
једнаке могућности за учење на
основу
личног
плана
професионалног
развоја
кроз
различите
облике
стручног
усавршавања;
- Обезбеђује услове да се запослени
усавршавају у складу са годишњим
планом стручног усавршавања и
могућностима установе.

Унапређивање међуљудских односа

Индикатори:
-Путем
конкурса
Министарства
за
образовање АПВ обезбеђена су средства за
семинар који ће се релизовати у школи на
тему примене интерактивне табле у
настави;
-Током наставе на даљину сви запослени су
били информисани о одржавању бесплатних
обука и имали могућност да унапреде своје
компетенције из свих области;
-Секретар и шеф рачуноводства су били на
састанку који је организован у Зрењанину, а
потом и у нашој општини , у вези са
обрачуном и правдањем путних трошкова
запослених;
- Педагог, професор енглеског језика и
директор биле су на Конференцији Онлајн
дидактика у Дому омладине;
-Директор је учествовао на стручном скупу
Дигитално образовање 2020 ( Edtech центар
за западни Балкан);
-Директор је учествовао на семинару
Унапређење
квалитета
активности
каријерног вођења и саветовања у школама (
Фондација Tempus- Euroguidance centar i
Ministarstvo prosvjete Crne Gore-Euroguidance
centar);
3.3

Директор ствара позитивну и подржавајућу Опис стандарда
радну атмосферу.
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- Ствара и подржава радну атмосферу коју
карактерише
толеранција,
сарадња,
посвећеност послу, охрабрење и подршка за
остваривање највиших образовно-васпитних
стандарда;
- Својом посвећеношћу послу и
понашањем даје пример запосленима
у установи и развија ауторитет
заснован на поверењу и поштовању;

Индикатори:
-Током претходног периода пружана је
подршка запосленима у раду путем похвала и
истицања
позитивних
дешавања
и
активности које се спроводе у школи;
- Радно време и све обавезе поштовали су
готово сви запослени;
-За све што је важно за школу и наставни
процес директор школе је у сваком тренутку
запосленима,
ученицима
и
- Међу запосленима развија професионалну доступан
родитељима;
сарадњу и тимски рад;
- Директор је водио конструктивне разговоре
- Поставља себи и запосленима остваривање покушавајући на најбољи могући начин да
највиших професионалних стандарда;
разуме запосленог, али и износио је своје
мишљење у виду похвале или упутства за
- Показује поверење у запослене и њихове
побољшање рада;
могућности за остваривање квалитетног
-Директор настоји да створи атмосферу у
образовно-васпитног рада и побољшање
којој ће се сви запослени осећати
учинка;
поштованим и уваженим, настоји да им
- Комуницира са запосленима јасно и укаже поверење додељујући им важне
конструктивно.
задатке и да
рад запослених у сваком
тренутку истакне и похвали;
-Директор се труди да са запосленима
комуницира јасно, даје јасна и правовремена
упутства, уважава сугестије и предлоге
запослених.

Вредновање резултата рада, мотивисање и 3.4.
награђивање запослених
Директор систематски прати и вреднује
рад запослених, мотивише их и
награђује за постигнуте резултате.

Опис стандарда

- Остварује инструктивни увид и надзор
образовно-васпитног рада у складу са
планом рада и потребама установе;
- Користи различите начине за мотивисање
запослених;

Индикатори:

- Препознаје квалитетан рад запослених и
користи различите облике награђивања, у
складу са законом и општим правним
актима.

- Похваљени су и награђени поклон књигама
професори који су остварили успехе на
такмичењима, учествовали у различитим
додатним активностима којима су допринели
угледу и промоцији ишколе, на приредби
поводом Савиндана;
- У циљу јачања колектива и мотивације
запослених ,заједнички смо прославили
школску славу –Савиндан;
- Секретар у сарадњи са директором израдио
је Правилник о награђивању запослених( који
ће се дати на усвајање до краја школске
године).
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IV Област:
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
Сарадња са родитељима/старатељима

4.1.

Директор развија конструктивне
односе са родитељима/старатељима и
пружа подршку раду савета родитеља.

Опис стандарда

- Подстиче
партнерство
установе
и
родитеља/старатеља и ради на њиховом
активном укључивању ради учења и развоја
детета;
- Обезбеђује да установа редовно извештава
родитеље/старатеље о свим аспектима свога
рада, резултатима и напредовању њихове
деце;

Индикатори:
- Током протеклог периода који је био
специфичан и сарадња са родитељима није
била у складу са планираном. Уместо
родитељских састанака одржаване су
индивидуалне консултације путем мејла,
приступа
ес
Дневнику,
телефонских
разговора;
-Родитељи/старатељи су о свим важним
питањима били информисани како од стране
професора, тако и управе школе, било путем
мејла, порука, путем школског сајта или
писменим обавештењима на кућну адресу;
- Омогућен је и саветодавни рад за
родитеље/старатеље од стране педагога и
проф.психологије.
-Битне информације , као и различите врсте
потврда могли су добити и од секретара
школе;
- Родитељи су били кумови школске славе,а и
за следећу годину се пријавио кум из реда
родитеља;
-Састанак Савета родитеља због ванредне
ситуације није било могуће одржати у скалду
са планираним.

- Обезбеђује
унапређивање
комуникацијских вештина запослених
ради
њихове
сарадње
са
родитељима/старатељима;
- Ствара услове да савет родитеља
ефикасно функционише и развија
конструктивне односе са органом
управљања
и стручним
органима
установе.

Сарадња са органом управљања и 4.2.
репрезентативним синдикатом у установи
Директор пружа подршку раду органа Опис стандарда
управљања и репрезентативном синдикату.

143

- Обезбеђује да орган управљања буде
правовремено и добро информисан о новим
захтевима и трендовима васпитно-образовне
политике и праксе;
- Обезбеђује податке који омогућују
органу управљања оцену резултата
постигнућа ученика и добробити деце;
- Обезбеђује израду годишњег извештаја о
реализацији васпитно-образовног програма,
школског програма и годишњег плана рада
установе;

Индикатори:
-Седнице ШО због ванредне ситуације није
било могуће одржати у скалду са планираним.
-Одржана
је
једна
седница
ШО
телефонски,због хитности.

- У складу са својим овлашћењима
омогућује органу управљања да обавља
послове предвиђене законом;
- Омогућава репрезентативном синдикату у
установи да ради у складу са Посебним
колективним уговором и законом.

Сарадња са државном управом и локалном
самоуправом

4.3.

Директор остварује конструктивну сарадњу са
органима државне управе и локалне
самоуправе.

Опис стандарда

- Одржава
конструктивне
односе
са
представницима државне управе и локалне
самоуправе ради задовољења материјалних,
финансијских и других потреба установе;

Индикатори:

Сарадња са широм заједницом

4.4.

Директор промовише сарадњу установе на
националном, регионалном и
међународном нивоу.

Опис стандарда

- Успостављена је добра сарадња са
општином, посебно председником општине
који подржава и учествује у свим
- Успоставља и одржава добре везе са
активностима школе ( пројекти, промоција
локалном заједницом како би јој омогућио
школе, помоћ ученицима из осетљивих група
да се укључи у рад установе и да је
за укључивање у процес учења на даљину );
подржава;
- Успешна је сарадања и стална подршка ШУ
- Добро познаје расположиве ресурсе, развија Зрењанин;
односе са стратешким партнерима у - Успостављена је сарадња са Црвеним
крстом ( посебно је интезивирана током
заједници;
пандемије-допремили су потребна средства за
дезинфекцију, заштитне маске и рукавице);
- Омогућује да простор установе буде
- Успешна је сарадња са МЗ Сечањ ( уређење
коришћен као ресурс за остваривање
потреба локалне заједнице у складу са
пракинга испред школе);
законском процедуром.
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- Води установу тако да буде отворена за
партнерство са различитим институцијама
образовања
и
васпитања
и
другим
институцијама, на националном, регионалном
и међународном нивоу;
- Подстиче учешће установе у националним,
регионалним и међународним пројектима,
стручним посетама и разменама мишљења и
искустава.

Индикатори:
- Директор редовно обавештава запослене о
међународним пројектима и конкурсима,као и
опројкетима на нивоу Округа, Покрајине и
Министарства.
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V Област:
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесима
Управљање финансијским ресурсима

5.1.

Директор ефикасно управља финансијским Опис стандарда
ресурсима.
- У сарадњи са шефом рачуноводства,
обезбеђује израду и надзире примену
буџета установе у складу са расположивим
и планираним ресурсима;
- Планира финансијске токове: приходе и
расходе, приливе и одливе финансијских
средстава;

Индикатори:
-Током II полугодишта издати су налози за
спровођење набавки предвиђених Планом
набавки, као и адекватни налози за плаћање и
наплате.

- Управља финансијским токовима, издаје
благовремене и тачне налоге за плаћања и
наплате.

Управљање материјалним ресурсима

5.2.

Директор ефикасно управља материјалним Опис стандарда
ресурсима.
- Планира развој материјалних ресурса у
складу са оценом постојећег стања и
могућностима прибављања тих ресурса;

Индикатори:

- Предузима мере за благовремено и
ефикасно одржавање материјалних ресурса
установе, тако да се образовно-васпитни
процес одвија несметано;

-Из општинског буџета
школа
добија
средства
за
одржавање,
превоз
запослених,рачуне за струју,воду , грејање...;
- Ребалансом буџета у мају месецу школи је
смањен прилив средстава за две транше.

- Распоређује материјалне ресурсе на
начин
који
обезбеђује
оптимално
извођење образовно-васпитног процеса;
- Сарађује са локалном самоуправом ради
обезбеђења материјалних ресурса;
- Надзире процесе планирања и поступке
јавних набавки које спроводи установа и
обезбеђује
њихову
ефикасност
и
законитост;
- Прати извођење радова у установи који се
екстерно финансирају;
- Обезбеђује ефикасност извођења радова које
установа самостално финансира.
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Управљање административним процесима

5.3.

Директор ефикасно управља
административним пословима и
документацијом.

Опис стандарда

- Обезбеђује покривеност рада установе
потребном документацијом и процедурама;
- Стара се о поштовању и примени процедура
рада установе и вођењу прописане
документације;
- Обезбеђује ажурност и тачност
административне документације и
њено систематично архивирање, у
складу са законом;

Индикатори:
- Обезбеђена је покривеност рада установе
потребном документацијом. Поштује се и
процедура рада, а води се и прописана остала
документација са обезбеђеном тачношћу
административне документације и
архивирањем података у складу са законом.
-Недостаје просторија и ормани/полице у
којима би се вршило адекватније архивирање.

- Припрема извештаје који обухватају све
аспекте живота установе и презентује их
надлежним органима установе и шире
заједнице.

VI Област:
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
Познавање,
разумевање
релевантних прописа
Директор
познаје,
релевантне прописе.

и

разуме

праћење 6.1.
и

прати Опис стандарда

- Прати измене релевантних закона и
подзаконских аката у области образовања,
радних односа, финансија и управног
поступка;
- Разуме импликације законских захтева на
начин управљања и руковођења установом;

Индикатори:
-Директор је пратио промене закона и
подзаконских аката у области образовања и о
томе извештава чланове НВ.

- Уме да користи стратешке
документе који се односе на
образовање и правце развоја
образовања у Републици Србији.
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Израда општих аката и документације 6.2.
установе
Директор обезбеђује израду општих аката
и документације која је у складу са
законом и другим прописима, јасна и
доступна свима.

Опис стандарда

- Иницира и у сарадњи са секретаром планира
припрему општих аката и документације;
Индикатори:
- Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду законити,
потпуни и јасни онима којима су
намењени;
- Обезбеђује услове да општи акти и
документација установе буду доступни
онима којима су намењени и другим
заинтересованим лицима, у складу са
законом.

- Општи акти доступни су запосленима у
канцеларији секретара, као и на сајту школе;
- У току је процес усвајања ШРП-а и израде
Програма рада школе и Правилника о
награђивању запослених;

Примена општих аката и документације 6.3.
установе
Директор обезбеђује поштовање и примену Опис стандарда
прописа, општих аката и документације
установе.
- Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта
установе и води установљена документација;
Индикатори:
- Директор активно учествује у обезбеђивању
- Након извршеног инспекцијског
поштовања прописа и активном вођењу
и стручно-педагошког надзора
документације;
израђује
планове
за
- Директор је и школски координатор ЕС
унапређивање рада и извештаје
Дневника ,тако да учествује у свим
који показују како су спроведене
активностима вођења ове врсте педагошке
тражене мере.
документације;
- Током ванредног стања у школи је обављен
редован просветни инспекцијски надзор
23.03.2020.год. Због специфичности ситуације
,НВ,СР и ШО ће тек бити упознати са
извештајем инспектора и сугестијама које су
дате .
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Допуна извештаја директора усвојеног на седници ШО 22.06.2020.
године
( јул -31. август, 2020)
Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама
система образовања и васпитања, Статуту СШ»Вук Караџић», као и Годишњем плану
рада Школе за 2019/2020. школску годину.
Директор је педагошки руководилац школе и организатор целокупног њеног
образовно-васпитног рада. У сарадњи са педагогом, секретаром, шефом рачуноводства,
стручним већима, активима и тимовима ствара услове и усмерава на суштинске аспекте
образовно-васпитног рада школе, континуирано

ради на рационализацији и

унапређивању њеног деловања. Основни правци педагошког деловања директора школе
су у:
-

планирању и организовању остваривања програма образовања и васпитања;

-

подстицању и мотивисању наставног особља на стручно усавршавање и увођење
иновација у наставни рад;

-

стварању конструктивне социо-педагошке климе подесне за афирмацију критичког
и одговорног разматрања позитивне педагошке праксе;

-

осмишљеној координацији рада свих стручних органа и служби;

-

бризи за квалитет и унапређивање целокупног образовно-васпитног рада школе и
јединствено деловање свих носилаца васпитног рада (организовање педагошкоинструктивног увида и надзора);

-

сталном настојању да ради на стварању услова потребних за афирмацију школе и
запослених у њој;

-

развијању сарадње са друштвеном средином, органима управљања, родитељима и
другим институцијама значајним за рад школе;

-

бризи за безбедност и обавештеност ученика и радника школе, што укључује и
надзор и учешће у посебном Протоколу за заштиту деце ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у школи.
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Извештај о раду у претходном периоду обухватио је:
10. Планирање укупног рада школе;
11. Организационо-стручне послове;
12. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад;
13. Аналитичко-евалуативни рад
14. Рад у стручним и другим органима школе
15. Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
16. Праћење педагошке документације о раду школе
17. Безбедност ученика и запослених
18. Стручно усавршавање
У току школске 2019/20. реализоване су следеће активности ( јун-август):
➢

Израђен је Програм рада школе

➢

Израђен је Извештај о реализацији Програма рада школе

➢

Израђен је ЦЕНУС за текућу школску годину,који се уноси у ИС Доситеј. У

оквиру веб ценуса исказана је листа технолошких вишкова,као и наших потреба.
Преузимања су се вршила са листе,у складу са законом.
➢

Спроведене су материјалне и кадровске припреме

➢

Израђен је програм рада директора школе

➢

Извршена је подела предмета на наставнике

➢

Директор је учествовала са наст. математике у изради распореда часова о којем су

све колеге правовремено обавештене и консултоване прииком израде
➢

Донета су решења наставницима у оквиру 40.часовне недеље

➢

Извршена је подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и

стручне службе, а према решењима о 40.часовној недељи
➢
Дате су инструкције и пружена помоћ коме је била потребна, а онда и прегледани
планови рада наставника (годишњи и оперативни)
➢

Организован је почетак рада у новој школској години. План рада школе за

септембар који је предложио директор ШУ, је усвојен
➢

Координисана је израда оперативних планова одељењских старешина, слободних

активности, ученичких организација и др.
➢

Сва

средства

редовна

и

ванредна,користе

се

наменски,по

утврђеном

финансијском плану. Намена је побољшање услова рада,а самим тим и побољшање
позитивне атмосфере у школи, запослених и ученика.
➢
➢
Сарадња са шефом рачуноводства се састојала у скоро свакодневном увиду у
стање на рачунима и наменском распоређивању средстава којима школа располаже.
➢

150

➢

Директор школе је са секретаром, шефом рачуноводства

радила на изради

ЦЕНУС-а,изради финансијског плана , изради извештаја о завршном рачуну, као и
текућим питањима.
➢
Током јула месеца према датим упутствима и роковима извршено је попуњавање
података у ИС Доситеју, (систематизација, уговорна ангажовања, слободним радним
местима, технолошким вишковима, подели на групе за изборне предмете, стране језике и
за техничко и информатичко образовање, податке о одељењима, анкетирање изборних
предмета, итд. За унос и ажурност података о установи задужен је директор.Треба
напоменути да је унос података у ИС „Доситеј“ вршен у складу са Правилником о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања.
➢

Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан

и ефикасан рад установе. Обавља се:
- на седницама Школског одбора
- на седницама Наставничког већа
- на седницама Педагошког колегијума
- на седницама стручних већа
- на састанцима тимова који су формирани за различите потребе
- путем огласне табле у зборници
- електронске поште
- путем сајта школе
- ФБ странице школе
- читањем обавештења по одељењима
- путем поштанских услуга
➢ Директор је припремала и руководила радом седница Наставничког већа на којима
су разматрана и решавана сва важна питања за рад школе ( Детаљно дато у
извештају наставничког већа) :
➢ На плану укључивања у рад стручних и управних органа Школе, директор се
ангажовала и конструктивно учествовала у раду Школског одбора на свим
одржаним седницама. На исти начин је давала допринос на седницама Савета
родитеља школе. Присуствовала је свим састанцима организованим од стране
општинских структура и Школске управе.
➢

Директор школе је посебно редовно пратила све активности везане за

реализацију плана и програма, избор уџбеника, вођењу дневника.
➢

Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговају о својим

проблемима, ако за то имају потребе.
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➢

Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања у

складу са ЗОСОВ треба је обављано најмање два у току године.
Школски одбор је редовно извештаван о финансијском пословању школе.
➢

У школској 2019/2020. години све одлуке о правима, обавезама и

одговорностима ученика и запослених донете су у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и посебним законима.
Данијела Алексић
директор школе

21. Извештај о раду педагога
Извештај о раду педагога сачињен је у складу са Правилником о програму свих
облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“ бр. 5/2012).
1. Планирање, програмирање, праћење и вредновање образовно-васпитног рада
•

•
•

•
•
•

Учествовање у изради Школског развојног плана, Школског програма, Годишњег
извештаја рада школе за школску 2019/2020. годину и Годишњег плана рада школе за
школску 2020/2021. годину;
Учествовање и помоћ у изради оперативних планова рада наставника;
Учествовање у планирању и раду стручних тимова (Тим за самовредновање, Тим за
заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања, Тим за каријерно
вођење и саветовање, Тим за подршку у време пандемије );
Континуирано праћење развоја и напредовања ученика у развоју и учењу;
Сарадња са директором школе и наставницима у праћењу и вредновању образовно васпитног рада установе и предлагању мера за побољшање ефикасности;
Учествовање у припреми завршних и матурских испита.

2. Унапређење образовно-васпитног рада и инструктивни психолошко-педагошки
рад са наставницима
2.1. Сарадња са наставницима:
•

•

при одабиру и примени ефикасних облика и метода у циљу остваривања
постављених циљева и задатака, а полазећи од индивидуалних особености
ученика;
на унапређивању оцењивања ученика, у предузимању одговарајућих мера и
метода њихове реализације за ученике који са тешкоћама и заостајањем савлађују
наставу и друге захтеве у школи,
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•

одржавање консултација са наставницима и пружање помоћи у упознавању деце и
њихове индивидуалности. Рад са наставницима на приступу који подстиче
мотивацију код деце, тимски рад и сарадњу.

2.2. Сарадња са одељенским старешинама:
•

•

у реализацији садржаја и облика у вези са актуелним питањима из друштвеног
живота и живота и рада одељења, професионалном оријентацијом ученика,
ментално-хигијенског и здравственог васпитања ученика,
у испитивању узрока и пружању помоћ у решавању интерперсоналних,
социјалних и других проблема појединаца и група у одељењима, са циљем
унапређивања квалитета наставе, односа наставник-ученик, као и остваривању
подстицајне атмосфере за рад и социо- емоционалне климе на часу.

2.3. Извештај о посећеним часовима током школске године
У школској 2019/2020. години планирана је посета часовима у другом
полугодишту међутим услед ситуације са пандемијом од КОВИД-19 план посете није
остварен.
Рад са ученицима

3.
•
•

•
•
•

•

Прикупљање релевантних података који су од значаја за психосоцијални развој и
учење: социо-економски, педагошки, здравствени.
Психолошко – педагошко саветовање ученика неуспешних у настави, са
тешкоћама у емоционалном и социјалном развоју, сметњама у физичком и
физиолошком развоју, тежим породичним проблемима.
Испитивање психолошких чинилаца неуспеха у савладавању програма, предлози
и учешће у реализацији мера за отклањање неуспеха.
Рад са ученицима на оспособљавању за усвајање рационалних метода учења,
коришћење литературе и оспособљавање ученика за самообразовање.
Учешће у реализацији програма рада на професионалној оријентацији, према
плану и програму. Услед пандемије и наставе на даљину није спроведено
планирано тестирање ученика трећег и четвртог разреда економских и
гимназијских одељења.
Радионичарски тип рада (у сарадњи са професорицом Данијелом Алексић
одржане две радионице „Ко сам ја-самопроцена знања и вештина“) .

3.1. Извештај о инструктивно-педагошком раду са ученицима
•
•
•

Инструктивно педагошки рад са ученицима и решавање проблема у односима
ученик- наставник, ученик- ученик;
Помоћ у учењу и професионалном усмеревању;
Индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у понашању и
учењу као и услед мера појачаног васпитног рада.
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Месец

Број обављених
разговора са
ученицима

Септембар

2

Октобар

6

Новембар

26

Децембар

13

Јануар

8

Фебруар

2

Март

1
-

Април
Мај
Јун
Укупно

58

Највећи број обављених разговора био је са ученицима који су имали проблеме у понашању и
који су били упућени на васпитно-дисциплинске поступке.
Најчешћи разлог за обраћање ученика или упућивање од стране разредног старешине и
предметних наставника биле су потешкоће у учењу или проблематично понашање.
Од 17. марта 2020. године због немогућности индивидаулних разговора у школи услед пандемије
од КОВИД-а 19 организована је онлајн подршка педагога у сарадњи са психологом школе и
отворена је мејл адреса за помоћ свим ученицима.

4. Сарадња са родитељима
•

Саветодавни рад са родитељима ученика ради упућивања у поступно решавање и
разумевање проблема ученика.

У току школске године обављен је и одређени број разговора са родитељима (5),
најчешћи разлози и теме о којима се разговарало су потешкоће у учењу, проблеми у
понашању које ученици испољавају, нередовно похађање наставе.
Посебна сарадња је постојала са родитељима чија су деца била у васпитнодисциплинском поступку.
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За родитеље је такође током наставе на даљину била омогућена мејл адреса педагошке
службе на који су се могли обратити, али без одзива.
5. Рад у стручним органима
•

•

•
•

Учешће у раду Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа,
Одељењских већа ( саопштења, информисање о резултатима обављених анализа,
истраживања и других активности значајних за образовно – васпитни рад;
Учешће у раду стручних Актива за развојно планирање и развој школског
програма, Тимовима за самовредновање, за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, за обезбеђење квалитета и развоја установе, за
професионални развој, за каријерно вођење и саветовање, за подршку у време
пандемије;
Пружање подршке и помоћи у изради и реализацији планова рада стручних актива
и стручних већа;
Пружање подршке и помоћи у изради и реализацији планова рада Ученичког
парламента;

6. Рад са директором
•
•
•
•
•

Сарадња са директором на заједничком планирању активности, изради
стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе;
Сарадња са директором у оквиру рада са стручним већима, тимовима и редовна
размена информација;
Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења
педагошке документације у установи;
Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и
личних компетенција;
Сарадња са директором у време наставе на даљину, пружање помоћи и подршке у
свим областима рада.

7. Аналитичко-истраживачки рад
Учешће кроз израду извештаја и анализа
специфичних проблема школе:
•
•
•
•
•

као и

учешће

у истраживању следећих

евалуација успеха и владања ученика
евалуација реализације наставе на даљину кроз извештаје наставника
истраживања за потребе самовредновања (СЕЛФИ упитник)
истраживања за потребе појединих тимова
анкетирање ученика у време наставе на даљину.

8. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање
У току школске године уз рад са директором школе остварена је сарадња са свим
образовним, културним и социјалним институцијама општине Сечањ и шире;
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Вођење документације и припрема за рад

9.
•
•
•
•
•

Вођење документације о сопственом раду
Преглед евиденције рада (Ес дневника)
Континуирано вођење документације о раду са ученицима, разговору са
родитељима и наставницима.
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи
личне податке о ученицима део су етичког кодекса педагога
Праћење и прочавање стручне литературе.

22. Извештај о раду библиотекара
У току школске 2019-2020. године посао школског библиотекара су обављале
Анамарија Андријашевић (прво полугодиште) и Зорица Новаковић (друго полугодиште),
са 50% ангажовања.
Радно време библиотеке је од 10-14h, сваког радног дана.
Поред редовних послова који су прописани Годишњим програмом рада библиотекара и
који имају за основни циљ развијање културе читања код ученика и њихово
оспособљавање за самостално коришћење библиотечке грађе и проналажење потребних
информација, у току протекле школске године обављале смо и низ других послова.
Основни задаци библиотекара били су:
➢ Развијање потреба, навика, интересовања за коришћење библиотечке грађе;
➢ Коришћење савремених облика и метода рада са ученицима;
➢ Учешће у остваривању програма образовно - васпитног рада школе;
➢ Набављање библиотечке грађе и њихова физичка обрада, инвентарисање;
➢ Вођење прописане евиденције и документације о раду школске библиотеке;
➢ Заштита библиотечке грађе и обављање основних делатности.
Остали послови које је обављао школски библиотекар:
- Израда Годишњег плана и програма рада библиотекара у школској 2019/2020.
- Израда нових картона корисника, нових ученика и ученика првих разреда;
- Учешће у изради програма обележавања Дана школе;
- Организовање посете ученика првих разреда библиотеци „Јован Дучић“ у Сечњу;
- Набавка и евидентисање нових књига;
- Учешће у организацији и реализацији програма обележавања Светог Саве,
обезбеђивање литературе;
- Уношење наслова у базу Програма о библиотечком пословању;
- Израда Извештаја о раду библиотекара за школску 2019/2020. годину.
У другом полугодишту нису остварене неке од планираних активности, због епидемије
корона вируса и реализације наставе на даљину.
Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултације са предметним
професорима, како то потребе захтевају.
Сваки ученик наше школе истовремено је и члан библиотеке. Школска библиотека је у
току ове школске године обогаћена за 100 књига, што је у складу са материјалним
могућностима школе, али је изузетно мало у односу на потребе које постоје за набавком
нове лектире. Библиотека има око 7000 наслова, али је добар део књига застарео, због
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измене и осавремењавања школства, с једне, и због познатих друштвено-историјских
околности, с друге стране. Књижни фонд би требало освежити не само обавезном
школском лектиром, већ и савременим писцима, као и литературом за ваннаставне
активности.
Библиотекар:
Зорица Новаковић

23. Извештај о раду Ученичког парламента
Током школске 2019/2020. године одржано је укупно 5 седница Ученичког
парламента, 3 у првом полугодишту и 2 у другом полугодишту. Током првог
полугодиште парламент је водила професорица Кристина Лубурић, а током другог
професорица Мирјана Чутурило Милошевски.
Ученички парламент се бавио различитим темама током школске године. На првој
седници, одржаној 13.септембра 2019. године конституисан је Ученички парламент са
укупно 22 члана, из сваког разреда по два представника, одабран је председник (ученица
трећег разреда гимназијског смера Милка Божић), заменик председника (ученик четвртог
разреда гимназијског смера Драшко Новаковић), записничар (ученица другог разреда
економског смера Виолета Грубор) и чланови Ученичког парламента за Савет родитеља
и Школски одбор (Милка Божић и Ђуро Јожић) . Ученици су упознати са Пословником о
раду Ученичког парламента као и измењеним Правилником о планирању извођењу
екскурзија. Ученици су се интересовали о начину трошења ученичког динара и
одласцима на Сајам аутомобила, Сајам образовања и Сајам науке. Других питања није
било нити иницијативе за одређене активности које би допринеле активизму младих.
Друга седница Ученичког парламента одржана је 15.10.2019. године и том
приликом ученици су информисани да ће екскурзија бити реализована у априлу месецу и
о процедури која следи. Дестинација која је предложена је Тара и ученици су се сложили
са избором, али не и трајањем (два дана и једна ноћ). Као и на прошлој седници ученици
су били заинтересовани за ученички динар и том приликом им је саопштено да је
изгласан на Савету родитеља као и о томе шта обухвата. Али они су изразили
незадовољство и истакли да желе писмено да се обрате директору школе Зорици
Новаковић и траже информацију од јавног значаја о томе колико тренутмо има новца на
рачуну као и то на шта се планира утрошити тај новац.
Трећа седница Ученичког парламента одржана је 22.10.2019. године. Ученици су
обавештени о процедури која се спроводи поводом организовања екскурзије као и
садржајем огласа. Након што су предали писмену молбу у вези информација о
ученичком динару директор школе, Зорица Новаковић је одговорила писменим путем и
ученици су се упознали са стањем на рачуну и начину на који ће бити утрошен. Ученици
су дали предлог за организовање рециклирања у нашој школи којом би постигли чистије
окружење и новац од рециклаже усмерили на различите потребе ученика.
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Четврта седница Ученичког парламента организована је на иницијативу
новоименоване директорице школе Данијеле Алексић и одржана је 29.01.2020. године уз
присуство секретара, педагога и професорице Мирјане Чутурило Милошевски која је
преузела вођење парламента. Директорица Данијела Алексић се представила ученицима
и упознала их са плановима у наредном периоду који се тичу ученика. Обавестила их је о
тренутном стању на ђачком рачуну и упознала их на који је начин предвиђено да буде
утрошен новац од ђачког динара (Базени за све ученике, одласци у позориште, Сајам
аутомобила, Сајам образовања Сајам пољопривреде и тематски излети). Такође их је
обавестила да ће у учионицама бити постављене завесе које су желели. Секретар школе
их је обавестио да се на објављени оглас није јавила ниједна агенција и да уколико желе
и даље да иду да се предлаже обилазак Ниша који је планиран у складу са новим
Правилником и предлогом професор историје и географије. Ученици су истакли да ће о
одлуци обавестити диекторицу, али то се није десило. Директорица је дала предлог да се
на нивоу Ђачког парламента школе одржи хуманитарна акција, ученици радо прихватили
и предложили да то буде Дечије село у Сремској Каменици међутим ни ова иницијатива
није спроведена услед ванредног стања узрокованог вирусом КОВИД 19, али и
недовољног ангажовања ученика.
Пета, и последња седница Ученичког парламента одржана је 12.03.2020. године.
Ученици су, у складу са Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја
бр. 610-00-259/2020-01 од 10.03. 2020. обавештени о мерама превенције и заштите
изазване вирусом Ковид 19. Ученици су упућени да прате званичне сајтове
Министарства здравља и Завода за јавно здравље Србије –Батут, али и да сва потребна
обавештња могу пратити и на сајту наше школе. Добили су обавештење да у складу са
одлуком Владе републике Србије, сви заказани догађаји у виду посета планираних
позоришним представама, посета Сајму аутомобила се одлажу због забране јавних
окупљања и ширења заразе.
Влада Републике Србије је средином марта 2020. године донела одлуку да због
тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни
образовно– васпитни рад у основним и средњим школама. Реализација образовноваспитног рада учењем на даљину почела је 17. марта 2020. године.
Соња Грубачић Рајин
Педагог школе
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24. Извештај о раду Школског одбора
Чланови школског одбора
Цвијета Томовић
Бранка Субић
Соња Грубачић Рајин
Јелена Вуковић
Драгана Скулар
Биљана Томић
Радослав Поповић
Јанош Мадарас
Снежана Митић
Милка Божић
Ђуро Јожић

Структура чланова
Школа - председник ШО
Школа
Школа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Родитељ
Родитељ
Родитељ
Ученички парламент
Ученички парламент

Током школске 2019/2020. године одржано је укупно четири седнице Школског
одбора. На седницама овај орган је доносио одлуке и расправљао питања из своје
надлежности.
На првој седници Школског одбора одржаној 05.09.2019. године покренут је
законска процедура избора новог директора, изабрана је Комисија за избор директора
чији су чланови Растко Рацић, наставник машинске групе предмета, Бојана Француски,
наставник латинског језика и педагог Соња Грубачић Рајин. На истој седници за
записничара са седница изабрана је Соња Грубачић Рајин. Председник Школског одбора
Цвијета Томовић упознала је чланове Школског одбора са предлогом новог радног
времена школе, од 8.00 до 14.00 часова.
На другој седници Школског одбора одржаној 07.10.2019. године разматрани су и
усвојени следећи акти: Извештај о раду школе за 2018/2019. годину, Годишњи план рада
школе за 2019/2020. годину, анекс Школског програма за 2019/2020. годину, Извештај о
остваривању Развојног плана и Извештај о самовредновању установе са чијим садржајем
је чланове упознала педагог Соња Грубачић Рајин.
Трећа седница Школског одбора одржана је 22.10.2019. године када се утврдила
листа кандидата и предлог за избор директора. Соња Грубачић Рајин, педагог школе и
председник Комисије за избор директора представила је Извештај Комисије и упознала
чланове Школског одбора
са свом конкурсном документацијом и мишљењем
Наставничког већа . Школски одбор је утврдио листу кандидата пријављених на конкурс
за избор директора – Данијела Алексић, професор српског језика и књижевности и донео
одлуку да се Министру просвете, науке и технолошког развоја за директора СШ „Вук
Караџић“ у Сечња предлаже Данијела Алексић, професор српског језика и књижевности.
Четврта седница Школског одбора одржана је 22.06.2020. године након периода
ванредног стања услед пандемије изазване вирусом КОВИД 19. На седници, након
детаљног излагања директорице Данијеле Алексић усвојен је Извештај директора за
период од 16. јануара до 20. јуна 2020. године који је написан у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања, Статутом СШ „Вук Караџић“ и са
Правилником о стандардима компетенција директора установа васпитања и образовања.
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Шеф рачуноводства, Милица Комар упутила је присутне чланове Школског одбора у
финансијско пословање школе у периоду од 1. јануара до 10. јуна 2020. године. Школски
одбор је обавештен да је Савет родитеља донео одлуку о утрошку преосталих средстава
прикупљених од ученичког динара, а према предлогу Наставничког већа. Директорица
Данијела Алексић је упознала све присутне са садржајем Школског развојног плана, а
педагог Соња Грубачић Рајин садржајем Школског програма. За представника локалне
самоуправе у Активу за развојно планирање и Тиму за самовредновање изабрана је
Јелена Вуковић. Сви присутни су једногласно усвојили ове, за школу веома важне
документе који се доносе на период од школске 2020/2021. до 2023/2024. године.
Секретар и директорица школе су представили нови Правилник о награђивању
запослених који садржи јасне критеријуме и начине награђивања запослњних. На овој
седници за представника локалне самоуправе у Тиму за заштиту ученика од
дискриминације, злостављања и занемаривања изабран је Радослав Поповић, а у Тиму за
обезбеђење и развој установе Драгана Скулар.
Соња Грубачић Рајин
Педагог школе

25. Извештај о раду Савета родитеља
Током школске 2019/2020. године одржано је укупно две седнице Савета родитеља. На
седницама Савета родитеља овај орган је доносио одлуке и расправљао је питања из своје
надлежности. За координацију рада Савета родитеља, задужен је секретар школе,
Милорад Јовић.
На првој седници Савета родитеља одржаној 07.10.2019. године за председника
СР изабран је Горан Зубац и представљени нови чланови првих разреда, Марија
Савовић, Горан Зубац и Анета Самарџић. За представника родитеља у Школском одбору
предложен је Радослав Поповић. На истој седници усвојена је одлука о увођењу обавезе
ученика да уплаћују ученички динар у износу од 1500,00 динара у оквиру ког је и износ
за осигурање од 300,00 динара за премију осигурања. Даље, разматрани су следећи акти:
Извештај о раду школе за 2018/2019. годину, Годишњи план рада школе за 2019/2020.
годину, анекс Школског програма за 2019/2020. годину, Извештај о остваривању
Развојног плана и Извештај о самовредновању установе.
У школи је 10. новембра покренута процедура за реализацију екскурзије на
путном правцу Сечањ – ТАРА - МОГРА ГОРА - СИРОГОЈНО – ЗЛАТИБОР – Сечањ са
датумом реализације мај 2020. године. На објављени оглас није било заинтересованих
туристичких агенција те екскурзија није реализована. Седница Савета родитеља на којој
би се одлучивало о реализацији екскурзије није одржана из наведених разлога.
Друга седница Савета родитеља одржана је 22.06.2020. године на којој је
анализиран успех и владање ученика током школске године и донета одлука о утрошку
преосталих средстава прикупљених од ученичког динара а према предлогу Наставничког
већа. Чланови Савета родитеља обавештени су о процедури извођења екскурзије и
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усвојен је програм екскурзије за школску 2020/2021. годину са најавом да ће процедура
реализације отпочети већ на почетку школске године.

Секретар школе
Милорад Јовић

26. Извештај о активностима школе у пројектима локалне заједнице и
сарадња са културним, спортским и образовним установама
Током школске 2019/2020. године школа је имала разноврсну и многобројну
сарадњу са локалном заједницом, културним, спортским и образовним установама, али у
мањој мери од планиране због пандемије услед вируса КОВИД 19.
Реализована сарадња:
➢ Реализовано је тестирање у оквиру пројекта " КВиС на БИС " и одржана
радионица " Ко сам ја - самопроцена знања и вештина " , у сарадњи са
Београдском отвореном школом у октобру.
➢ Представници Народне банке Србије су организовали предавање у школи на тему
"Финансијске услуге из области банкарства,осигурања,финансијског лизинга и
добровољних пензијских фондова". Трибини су присуствовали ученици III и IV
разреда са професорима.
➢ Додела награда и представљање конкурса за школску 2019/2020 годину Омладински савез удружења "Нови Сад омладинска престоница Европе-ОПЕНС"
у партнерству са Министарством културе и информисања, Етнографским музејом,
Владом Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинским секретаријатом за
културу, јавно информисање и верске заједнице, Покрајинским секретаријатом за
образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице,
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину. Представљање конкурса
ОПЕНС2019, одржано је у Техничкој школи "Милева Марић Ајнштајн" , у Новом
Саду којем су присуствовали представник Ученичког парламента Дамјана Петров
и координатрка литерарне секције Данијела Алексић. Ученици наше школе
учествовали су и на конкурсу Пословице: Ванвременске мудрости, на конкурс је
пристигло 1024 радова из 35 средњих школа, а победница у једној од пословица је
Санела Усковић, ученица II2, њен професор ментор је Данијела Алексић.
https://opens2019.rs/vesti/ne-gleda-bog-u-kaljave-noge-vec-na-cisto-srce/ У нашој школи
27. авгста 2020. године тим ОПЕНС-а уручио је вредне награде ученици и
ментору. https://www.jasatomic.org/opens-u-srednjoj-skoli-u-secnju/
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➢ Учешће на промоцији романа Слободана Мандића "Кружок на златни погон", у
оквиру "Митровданских сусрета" на позив директорке ОКЦ-а Бране Рудан. У
промоцији романа учествовале су ученице Андријана Радовановић, Мила
Шапоњић, Јасмина Шајн, Дамјана Петров и проф. Данијела Алексић. Припремили
смо колажни програм: Презентација, анализа романа, читање одломака и говорење
поезије.

https://www.jasatomic.org/promocija-knjige-slobodana-mandica-kruzok-na-

zlatni-pogon/
➢ Тактичко - технички збор
Ученици завршних разреда су организовано посетили јединицу Војске Србије у
зрењанинској касарни, где су уз пригодну манифестацију били упознати са
вредностима патриотизма као и са најновијим наоружањем Војске Србије.
➢ ОПЕНС2019 РАДИОНИЦЕ
" Здрава храна- здрави млади“ и „Организуј се за заједницу“
У оквиру пројекта за младе „ Организуј заједницу“, који реализује Европски
омладински центар Војводине одржане су у школи 3 радионице у којима су
учествовала одељења I, II и III разреда сва три смера.
Циљ пројекта је афирмисати и активираи пасивне младе људе из најмање
развијених делова Војводине, да се информишу и постану активни како у
грађанском активизму тако и у свакодневном животу.
Теме коју су обухваћене на едукативним радионицама имају за циљ да
информишу младе људе како да најуспешније и најлакше заступају своје интерее,
унапређују квалитет живота младих, као и њихово остваривање права и једнаких
могућности учешћа у различитим областима друштвеног живота.
Пројекат су подржали:
1. Омладинска престоница Европе Нови Сад2019.
2. Град Нови Сад, Градска управа за спорт и омладину
3. Влада Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за спорт и
омладину
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4. Влада Републике Србије, Министарство културе и информисања
➢ Посета одржаној манифестацији поводом 800 аутокефалности српске цркве у
Дому културе. Програму су присуствовала одељења III2, IV2 и IV4 у пра тњи
одељенских старешина.
➢ Канцеларија за младе у Сечњу организовала је у просторијама школе радионице за
писање пројеката у којима су учествовала по два представника свих одељења.
➢ Организовани одлазак у Народно позориште на представу "Госпођа министарка"
за ученике завршних разреда.
➢ Посета Сајму образовања "Путокази", омогућила је ученицима, да се информишу
о факултетима и могућностима даљег школовања. Организовани одлазак на сајам
финансирао је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу,
националне мањине-националне заједнице у оквиру пројектне активности школе.
➢ Сарадња са КУД-ом „Јандрија Томић Ћић“ остварена је поводом обележавања
Савиндана.
➢ Реализовани су часови физичког васпитања и образовања на базенима „Југ“ из
Зрењанина, уз помоћ и подршку локалне самоуправе.
➢ Сва организована путовања наших ученика су остварена у сарадњи са
Полицијском станицом из Сечња.
➢ За различите активности школе имамо континуирану сарадњу са МЗ.
➢ Током промотивних активности школе остварена је значајна сарадња са свим
основник школама у општини као и локалном самоуправом.
Извештај саставила:
Данијела Алексић, директор школе
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Директор школе
_________________________

Председник школског одбора
М.П.

Данијела Алексић

_____________________________
Цвијета Томовић

Годишњи извештај рада школе за школску 2019/2020. годину усвојен је на седници
Школског одбора одржаној дана 11.09.2020. године.
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