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1. О школи 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

Адреса Гимназијска 2 

Место и општина Сечањ, Сечањ 

Телефон 023/3841-035 

Директор Данијела Алексић 

Веб сајт www.vukkaradzicsecanj.edu.rs 

 

Имејл адреса srednjasecanj@gmail.com 

 

Инстаграм страница srednja_skola_vuk_karadzic 

 

ФБ страница https://www.facebook.com/srednjasecanj  

(Srednja škola „Vuk Karadžić“ Sečanj) 

Датум оснивања 18.02.1964. 

Матични број 08018936 

Дан школе 08. новембар 

Укупна површина школе 2349.68м
2 

Број запослених 45 

Број ученика 174 

Број смена у школи Једна смена – преподневна 

Језик на коме се изводи настава Српски 

Страни језици Енглески, немачки  

Подручја рада школе Гимназија 

Економија, право и администрација 

Машинство и обрада метала 

Шифра делатности 90210 

 

 Средња школа „Вук Караџић“ налази се у седишту средњебанатске, неразвијене, 

пограничне општине у месту Сечањ који је административни и културни центар 

општине. То је и једина средња школа на њеној територији.  

Сечањ је по својим карактеристикама типично равничарско село. Смештен је тридесетак 

километара југоисточно од Зрењанина на магистралном путу према суседној Румунији , 

од које је удаљен двадесетак километара.  

Овај део Баната насељавали су народи различитих језичких група и вероисповести, што 

је уствари изражавало вољу владара које је Банат често мењао. Ове крајеве, све до 

Темишвара, прво су населили Срби са југа, из Рашке и касније из Србије, затим су дошли 

Мађари, а потом Немци са севера. У периоду опште колонизације, након Другог светског 

http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/
mailto:srednjasecanj@gmail.com
https://www.facebook.com/srednjasecanj
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рата Сечањ су населиле породице из билећког, мостарског среза и један број становника 

са Косова и Метохије и Македоније. 

Школа је основана 1964. године, као Гимназија. Реформом образовања из 1978. године 

назив Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „Вук Караџић“. 

Од 1970. године настава се одвија у новоизграђеном објекту, који је налази у  природном 

окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски терени  ФК 

„Билећанин“   

Укупна површина школске зграде је 2349.68м
2
. Школа поседује и отворени простор од 

15000 м
2
 на коме су изграђени спортски терени (2000 м

2
)- тениски терени,теретана на 

отвореном, кошаркашки и фудбалски терен, а преостали део простора претворен је у 

парк. 

Данас школа има верификована решења за три подручја рада : 

Машинство и обрада метала; 

Економија, право и администрација; 

Гимназија. 

У оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила: 

аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике и механичар моторних возила; 

економски техничар;  

гимназија општег типа. 
 

Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa: 
 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Аутомеханичар 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 
 

 
Гимназија - општи 

тип 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Економски 
техничар 

 
106-022-00063/2006-01 

 
28.02.2007. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

 
Механичар грејне и 
расхладне технике 

 
128-022-896/2017-01 

 
26.12.2017. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

Механичар 
моторних возиила 

128-022-197/2022-01 26.04.2022. 

 

Визија 

Наша школа треба да буде: 

Школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, где се развијају индивидуалне и 

колективне способности; 

Неизоставни субјект збивања у локалној заједници; 
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Установа  у којој се подстиче радна атмосфера, у којој се настава организује по 

савременим методама, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима сваког 

ученика; 

Установа у којој је наставна пракса  и настава прилагођена потребама тржишта рада и 

потребама младих за целоживотно учење; 

Отворена за  размену знања, и  искустава  и сарадњу; 

Школа чији ученици развијају такве  вредносне ставове  који их чине људима спремним 

за живот у глобалном свету. 

 

Мисија 

Мисија наше школе је подстицање развоја сваког ученика  и наставника; 

Развијење савремених процеса усвајања знања; 

Подстицање креативности код ученика и наставника о стварање личности способних за 

тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима; 

Развијање потребних способности за разумевање окружења, активан однос према 

њему,припремање ученика за успешан избор и наставак школовања , као и за 

професионални развој; 

Мисија  школе је да помаже у формирању моралне зреле личности са изграђеним 

системом вредности која је у духу толеранције, хуманости ,демократских вредности, 

спремности да разуме и прихвати постојеће разлике. 

 

Начела 

Начела којима желимо да се водимо у раду: 

Висок квалитет васпитно-образовног рада за све; 

Једнаке образовне  могућности  за све; 

Укљученост свих ученика у  васпитно- образовни рад; 

Поштовање људских права и права деце; 

 Компетентност и професонална етика запослених; 

Неговање интеркултурализма. 
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1.1. Структура запослених 

 

1.1.1. Наставно особље  

Ред. 

бр. 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

Степен 

стручне 

спреме 

Положен 

стручни 

испит 

Проценат 

ангажовања 

Радни 

однос на 

неодређено 

Радни 

однос на 

одређено 

1.  Зорица 

Новаковић 

VII Да 50%+50% Да  

2.  Даниела 

Живојин 

VII Да 16,67% Да  

3.  Биљана 

Шурјанчев 

VII Да 10% Да Да 

4.  Јасна 

Стефановић 

VII Да 45% Да  

5.  Данијел Ликар 

 

VI Не 50%  Да 

6.  Златко 

Јелисавац 

VII Да 25% Да Да 

7.  Бранка 

Шкрбић 

VII 

 

Не 10%  Да 

8.  Цвијета 

Томовић 

VII Да 50% Да  

9.  Кристина 

Лубурић 

VII Да 25% Да  

10.  Зоран 

Милинковић 

VI Не 25%  Да 

11.  Дејан 

Димитријевић 

VII Да 15% Да  

12.  Јелена Лојовић VII  Да  71.67 % Да  

13.  Владислав 

Јокановић 

VII Да 60% Да  

14.  Владан 

Јокановић 

VI Не 44.44%  Да 

15.  Славица 

Бероња 

VII Да 22,22%  Да 

16.  Миленко 

Милошевић 

VII Да 65% Да  

17.  Татјана 

Шаренац 

VII Не 97,5% Да  

18.  Предраг 

Вујновић 

VII Да 100% Да  

19.  Добрила 

Станић 

VII 

 

Да 10% Да  

20.  Растко  

Рацић 

VII Не 129,85% Да  

21.  Обрад 

Шкипина 

VII Да 130 %  Да 

22.  Драгана 

Алексић 

VII Да 100% Да  

23.  Весна Банчов VII Да 100% Да  
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24.  Слађана 

Вујовић 

VII Да 100%  Да 

25.  Магда 

Кубурић 

VII  30%  Да 

26.  Taтјана Цвејић VII  122.22% 

 

 Да 

27.  Оливера 

Марјановић 

VII Да 20 % Да  

28.   

Миомира 

Младеновић 

VII Да 111.11%  Да 

29.  Бранка Субић VII Да 65% Да 

 

 

30.  Маја Ђекић VII  127.78%  Да 

31.  Мирослава 

Тришић 

 

VII Да 20%  Да 

32.  Жељка Чапо 

Томечкова 

VII Да 124.16% 

 

Да  

33.  Мирјана 

Чутурило 

Милошевски 

VII  25% Да  

 

 

Напомена:  

 

Током школске године било је промена наставног кадра услед преласка у другу школу и 

др. разлози. 

 

Промене: 

Миомира Младеновић – замена Маја Ђекић 

Жељка Чапо Томечкова – замене Катарина Бујков, Сања Бероња, Сања Вучуревић 

Мирјана Чутурило Милошевски – замена Анђела Мијат 

Оливера Марјановић – замена Предраг Лојаница 

Мирослава Тришић – замена Татјана Шаренац и Горанка Папић 

Јелена Лојовић (део норме 16.67%)- замена Горанка Папић 

Бранка Субић- замена Данијел Ликар 

Данијел Ликар- замена Марија Крнетић 
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1.1.2. Ненаставно особље 

 
Ред. 

бр. 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

Профил 

запослених 

 

Степен 

стручне 

спреме 

Проценат 

ангажовања 

Радни 

однос на 

неодређено 

Радни 

однос на  

одређено 

1. Данијела 

Алексић 

Директор VII 100% Да  

2. Соња 

Грубачић 

Рајин 

 

Педагог 

 

VII 

100% Да  

3. Зорица 

Новаковић 

Библиотекар VII 50% Да  

4. Милорад 

Јовић 

Секретар VII 50% Да  

5. Милица 

Комар 

Шеф 

рачуноводства 

VI 50% Да  

 
 

1.1.3. Помоћно особље 

 

Ред. 

бр. 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 Степен 

стручне 

спреме 

Радни однос 

на 

неодређено 

Радни однос 

на  

одређено 

1.  Бранислав Бунић Домар IV Да  

2.  Милофинка 

Милојевић 

Спремачица ОШ Да  

3.  Славица Бабић Спремачица ОШ Да  

4.  Драгана Мајкић Спремачица ОШ Да  

5.  Снежана Почуч Спремачица ОШ  Да 

6.  Вања Денчић Спремачица ОШ  Да 
 

2. Број ученика 

 

 Аутомеханичар/Механичар 

грејне и расхладне технике  

Економски 

техничар 

Гимназија 

 01.09. 31.08. 01.09. 31.08. 01.09. 31.08. 

I 14 10 28 21 15 10 

II 19 19 14 12 13 13 

III 14 13 20 19 8 8 

IV / / 26 26 24 23 

Укупно 47 42 88 78 60 54 

 

Укупно уписаних ученика: 195 

Укупан број ученика 31.08. 2022: 174 
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3. Извештаји наставника o реализованим часовима и просек оцена 

одељења 

 

1. Наставник: Зорица Новаковић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Одељења: I2, II2, III2, и IV2 

Годишњи и недељни фонд часова : 

I 2 -   3 часа недељно, 111 годишње 

II 2 -  3 часа недељно, 108  годишње  

III 2 - 3 часа недељно 105 годишње 

IV 2 -  3 часа недељно 99 годишње 

 

Реализованост годишњег фонда : 

Сви часови су у потпуности  реализовани без одступања. 

 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

I2 – 1,83 

II2 – 2,05 

III2 – 2,54 

IV2 – 2,32 

2. Наставник: Маја Ђекић 

Предмети: Српски језик и књижевност 

Одељења: I1, I4 , II1 , II4,  III1 ,III4,  IV4 

Годишњи и недељни фонд часова:  

I1-  3 часа недељно, 111 часова годишње 

I4 -  4 часа недељно,  148  часа  годишње 

II1-  2 часа недељно, 74 часа годишње 

II4 - 4  часа недељно,  148  часа  годишње 

III1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

III4 – 4 часа  недељно,  148  часа  годишње 

IV4- 4  часа недељно,   148 часа годишње 

 

Учешће у пројекту обгаћеног једносменског рада: 

„Златно доба модерне“– до априла месеца – 10%;  
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Реализованост годишњег фонда : 

I1-   одржано  106 часова (95% ) 

I4 -   одржано   141 час (95% ) 

II1-  одржано  72 часа (96% ) 

II4 – одржано  142  часа (96% ) 

III1 - одржано  65  часова  (101%) 

III4 – одржано  141  час (95% ) 

IV4- одржано  129  часова (98% ) 

Припремна настава  за матурски испит   IV4 – 7 часова  

 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

 I1-  2,90 

 I4 -  3,80 

 II1- 2,47 

 II4 -3,92 

III1 - 2,38 

III4 - 4,43 

IV4- 3,96 

 

3. Наставник: Јасна Стефановић 

Предмет: Немачки језик (други страни језик) 

Одељења: I4, II4, III4, IV4 

Предмет: Уметност и дизајн (изборни програм) 

Одељење: IV4 

ЧОС у одељењу II4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Немачки језик 

I4 - 2 часа недељно,  74  часа  годишње 

II4 - 1,5  час недељно,  37  часова теоријске наставе  годишње, 18,5 часова вежби годишње 

III4 - 1,5  час недељно,  37  часова теоријске наставе  годишње, 18,5 часова вежби 

годишње 

IV4- 1,5  час недељно,  33 часа теоријске наставе  годишње,  16,5 часова вежби годишње  
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Уметност и дизајн 

IV4 - 2 часа недељно, 66 часова годишње 

ЧОС 

II4 – 1 час недељно, 37  часова годишње 

 

Проценат ангажовања за школску 2021/2022. годину : 35% на неодређено време (немачки 

језик) и 10% на одређено време за изборни програм Уметност и дизајн 

 

Број одржаних часова: 

Немачки језик 

I4 – 74 часа 

II4 – 37 часова теорије, 18 часова вежби 

III4 – 38 часова теорије, 18 часова вежби 

IV4-  33 часа теорије, 16,5 часова вежби 

Уметност и дизајн - 66 часова 

ЧОС – 36 часова 

 

Просечна оцена из предмета на крају другог полугодишта : 

Немачки језик: 

I4   -  4.90 

II4  -   4.77 

III4  - 4.50 

IV4, -  4.82 

Уметност и дизајн: 

IV4 -  4.87 

 

4. Наставник: Сања Бероња 

Предмет: Енглески језик (први страни језик) 

Одељења: I4, II4, I2, II2, III2, IV2 

Предмет: Пословни енглески језик 

Одељења: II2, III2 

Предмет: Енглески језик (први страни језик) 
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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 

I2 – 2 часа недељно, 74 часа  годишње 

II2 – 2 часа недељно, 72 часа годишње 

III2 – 2 часа недељно, 70 часова годишње 

IV2 – 3 часа недељно, 99 часова годишње 

Реализованост годишњег фонда: 

I4 – одржан 71 час (96%) 

II4 – одржано 37 часова теорије (100%) и 18 часова вежби (100%) 

I2 – одржана 73 часа (99%) 

II2 – одржано 70 часова (97%) 

III2 – одржано 68 часова (97%) 

IV2 – одржано 96 часова (97%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3.47 

I4 – 4,60 и једна ученица неоцењена 

II4 – 4,15 

I2  – 2,59 

II2 – 2,73 и једна ученица неоцењена 

III2 – 3,42 

IV2 – 3,31 

 

Предмет: Пословни енглески 

Годишњи и недељни фонд часова: 

II2 – 1 час недељно, 36 часа годишње 

III2 – 1 час недељно, 35 часова годишње 

Реализованост годишњег фонда: 

II2 – одржано 35 часова (97%) 

III2 – одржана 34 часа (97%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,43 

II2 – 3,27 и једна ученица неоцењена 
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III2 – 3,58 

 

5. Наставник: Сања Вучуревић 

Предмет: Енглески језик (први страни језик) 

Одељења: I1, II1, III1, IV4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

 

I 1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

II 1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

III 1 -2 часа недељно, 72 часа годишње 

IV 4 - 1,5 час недељно, 33 часа теоријске наставе годишње, 16,5 часова вежби годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

 

I 1 – 74 часа 

II 1 –74 часа 

III 1 – 72 часа 

IV 4 - 33 часа теорије, 16,5 часова вежби 

Часови су у потпуности реализовани без одступања. 

Просечна оцена на крају другог полугодишта:  

I 1 – 2,95 

II 1 – 2,40 

III 1 – 2,78 

IV 4 – 4,42 

6. Наставник: Биљана Шурјанчев 

Предмет: Језик, медији и култура 

Одељења, годишњи и недељни фонд часова: 

Предмет: Језик ,медији и култура 

Одељења:1-4;2-4 

У одељењима 1-4 и 2-4 обавезни изборни програм се реализовао са по 37 часова на 

годишњем нивоу (један час недељно);10% 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

I4: 4,27 

II4: 4,92 

7. Наставник: Даниела Живојин 

Предмет: Енглески језик 

Одељење: III4 
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Годишњи и недељни фонд часова: 

74 часова теоријске наставе и 37 часова вежби 

 

Недељни фонд часова: 3 

 

Реализованост годишњег фонда: 

 

Часови су у потпуност реалиѕовани без одступања. 

 

 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

3,97 

8. Наставник: Данијел Ликар 

Предмет : Историја 

Одељења: I₁, I₂, I₄, II₂, II₄, III₄, IV₄ 

Предмет: Латински језик 

             Одељења:  I₄, II₄ 

Предмет: Религије и цивилизације 

            Одељења:  III₄ 

Годишњи и недељни фонд часова (историја) : 

I₁, три часа недељно, 111 часова годишње 

I₂, два часа недељно, 74 часа годишње 

I₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₂, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

III₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

IV₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Годишњи и недељни фонд часова (латински језик) 

I₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Годишњи и недељни фонд часова (религије и цивилизације) 

III₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Реализованост годишњег фонда (историја): 
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I₁, oдржано 110 часова,  

I₂, одржано 72 часа, 

I₄, одржано 73 часа, 

II₂, одржана 72 часа, 

II₄, одржана 72 часа,  

III₄,  одржано 78 часова,  

IV₄, одржана 72 часа,  

Реализованост годишњег фонда (латински језик): 

I₄, одржана 72 часа, 

II₄, одржан 71 час, 

Реализованост годишњег фонда (религије и цивилизације): 

III₄, одржана 74 часа,  

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

Историја: 

I₁, просечна оцена 3.00 

I₂, просечна оцена 3.64 

I₄, просечна оцена 4.90 

II₂, просечна оцена 4.08 

II₄, просечна оцена 4.77 

III₄, просечна оцена 4.88 

IV₄, просечна оцена 4.87 

Латински језик: 

I₄, просечна оцена 4.90 

II₄, просечна оцена 4.77 

Годишњи и недељни фонд часова (религије и цивилизације) 

III₄, просечна оцена 5.00 
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9. Наставник: Јелена Лојовић 

Предмет: Рачунарство и информатика 

Одељења: 1-1, 1-2, 1-4, 2-4, 3-4 

Годишњи фонд часова, недељни фонд часова:  

1-1 74 часа  вежби годишње, 2 часа недељно 

1-2  74 часа  вежби годишње, рад у 2 групе, 4 часа недељно 

1-4  74 часа вежби годишње, 2 часа недељно 

2-4  74 часа вежби годишње, 2 часа недељно 

3-4  74 часа вежби годишње,  час недељно 

Реализованост годишњег фонда : 

1-1  73 часа  вежби, 99% 

1-2  72 часа  вежби, 97% 

1-4  74 часа вежби, 100% 

2-4  72 часа вежби годишње, 97% 

3-4  37 часа вежби годишње, 100% 

Просечна оцена на крају другог полугодишта:  

1-1 - 3,00  

1-2 -  3,38  

1-4 - 4,90 

2-4 - 4,08  

3-4 - 5,00  

 

 

10. Наставник: Владислав Јокановић   

Предмет: Рачунарство и информатика 

Одељења: IV4 

Предмет: Пословна информатика 

Одељење: II2, III2, IV2, 

Годишњи и недељни фонд часова: 

IV4 - 1 час недељно,  33  часа  годишње 

II2 -  2  часа недељно,  72  часа годишње 

III2 - 2  часа недељно,  70  часова годишње 

IV2- 2 часа недељно,  66  часова  годишње 

Реализованост годишњег фонда: 
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IV4 – одржана 33 часа (100%) 

II2 – одржано  72 часа  (100%) 

III2 - одржано 70 часова (100%) 

IV2- одржана 66 часова (100%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,11 

IV4 - 4,91 

II2  -  2,83 

III2  - 4,42 

IV2 -  4,27 

 

11. Наставник: Татјана Цвејић 

Предмет: Mатематика  

Oдељења: 

I1  I2  I4  II2  III1  IV2  IV4  

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I1 – 3/111 ( реализовано 111 часова, 100%) 

I2 – 3/111 ( реализовано 111 часова, 100%) 

I4 – 4/148 ( реализовано 148 часова, 100%) 

II2 – 3/108 (реализовано 108 часова, 100%) 

III1 – 2/64 (реализовано 63 часова, 98%) 

IV2 – 3/99 (реализовано 99 часова, 100%) 

IV4 – 4/132 (реализовано 133 часова, 101%) 

 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 2,92 

 

I1 – 2,30 

I2 – 2,50 

I4 – 3,80 

II2 – 2,45 

III1 – 2,38 

IV2 – 2,92 

IV4 – 4,09 

 

12. Наставник: Владан Јокановић 

Предмет: Математика 

Одељења: III 2, III4,  

Годишњи и недељни фонд часова: 
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III 2 математика – 3 часа недељно,  105  часова  годишње 

III 2 чос – 1 час недељно, 35 часова годишње 

III4  – 5 часова недељно, 185 часова  годишње 

 

Реализованост годишњег фонда - одржано: 

III 2 математика – 105  часова  годишње (100%) 

III 2 чос – 35 часова годишње (100%) 

III4  – 185 часова  годишње (100%) 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,12 

III 2 –  3,74 

III4  – 4,50 

 

13. Наставник: Предраг Вујновић 

Предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Одељења: I-4; II-4, III-4; IV-4, I-1; II-1, III-1, I-2, III-2 и IV-2   

Годишњи и недељни фонд часова: 

Годишњи фонд часова у одељењима I-4; II-4, III-4; I-1; II-1 и I-2 : 74 

Годишњи фонд часова у одељењu III-2: 72 

Годишњи фонд часова у одељењима III-1; IV-2  и IV-4: 66 

Недељни фонд часова у свим одељењима: 2. 

Реализованост годишњег фонда: 

Настава физичког васпитања реализована у потпуности. 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

I-1    4,90                                         

II-1   4,84                            

III-1   4,38                                           

III-2   4,95                                         

IV-2   5,00                                            

IV-4    5,00                                       
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I-4     5,00                                           

II-4    5,00                                            

III-4   5,00                                           

I-2    4,82                                                                                

14. Наставник: Добрила Станић 

Предмет : Физичко и здравствено васпитање 

Одељење: II2 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Годишњи фонд часова: 74;  

Недељни фонд часова: 2; 

Реализованост годишњег фонда: 

Настава физичког васпитања реализована у потпуности. 

Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта: 5,00 

 

15. Наставник: Татјана Шаренац 

Предмет: хемија , хемија и машински материјали, физика 

Одељења:  

I2, I4, II4, III4, IV4 (хемија) 

I1 (хемија и машински материјали) 

I4, II4, III4, IV4 (физика) 

Годишњи и недељни фонд часова: 

 

Предмет: Хемија  

Одељењe: I2 

недељни фонд часова: 2  

годишњи фонд часова: 74 

- Одељењe: I4 

недељни фонд часова: 2  

годишњи фонд часова: 74 

-  Одељењe: II4 

недељни фонд часова теорије: 1 
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недељни фонд часова лабораторијских вежби: 0,5   

годишњи фонд часова теорије: 37 

годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 18,5 

- Одељењe: III4 

недељни фонд часова теорије: 1 

недељни фонд часова лабораторијских вежби: 0,5   

годишњи фонд часова теорије: 37 

годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 18,5 

- Одељењe: IV4 

недељни фонд часова: 2  

годишњи фонд часова: 64 

Предмет: Хемија и машински материјали 

- Одељење I1:  

недељни фонд часова: 2  

годишњи фонд часова: 74 

Предмет Физика: 

- Одељењe: I4 

недељни фонд часова: 2  

годишњи фонд часова: 74 

-  Одељењe: II4 

недељни фонд часова теорије: 1 

недељни фонд часова лабораторијских вежби: 0,5   

годишњи фонд часова теорије: 37 

годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 18,5 

- Одељењe: III4 

недељни фонд часова теорије: 1 

недељни фонд часова лабораторијских вежби: 1   

годишњи фонд часова теорије: 37 

годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 37 

- Одељењe: IV4 

недељни фонд часова: 2  

недељни фонд часова лабораторијских вежби: 0,5   
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годишњи фонд часова: 64 

годишњи фонд часова лабораторијских вежби: 16 

 

Реализованост годишњег фонда: 

Предмет: Хемија  

Одељењe: I2 

 Одржано часова: 72 - 97% 

- Одељењe: I4 

Одржано часова: 71 - 96% 

-  Одељењe: II4 

Одржано часова теорије: 36 – 97% 

Одржано часова лабораторијских вежби: 18 -100% 

- Одељењe: III4 

Одржано часова теорије: 36 – 97% 

Одржано часова лабораторијских вежби: 18 -100% 

- Одељењe: IV4 

Одржано часова теорије: 65 – 98% 

Предмет: Хемија и машински материјали 

- Одељење I1:  

Одржано часова теорије: 72 – 97% 

 

Предмет Физика: 

- Одељењe: I4 

Одржано часова: 71 – 96% 

-  Одељењe: II4 

Одржано часова теорије: 36 – 97% 

Одржано часова лабораторијских вежби: 18 -100% 

- Одељењe: III4 

Одржано часова теорије: 36 – 97% 

Одржано часова лабораторијских вежби: 35 -95% 

- Одељењe: IV4 

Одржано часова теорије: 64 – 97% 
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Одржано часова лабораторијских вежби: 16 -100% 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

I1 хемија и машински материјали: 2,40 

I2 хемија: 2,86 

I4 хемија: 4,00 

II4 хемија: 3,69 

III4 хемија: 4,00 

IV4 хемија: 3,70 

I4 физика: 4,00 

II4 физика: 3,85 

III4 физика: 4,25 

IV4  физика: 3,83 

 

16. Наставник: Миленко Милошевић 

Предмети: Екологија и заштита животне средине , Биологија 

Одељења: I-1, I2,I4, II4, III4, IV4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I1- недељни фонд 1 час, 36  часова  годишњи фонд. 

I2- недељни фонд 2 часа, 74 часа годишњи фонд. 

I4-недељни фонд 2 часа, годишњи фонд 74 часа. 

II4-недељни фонд 2 часа, годишњи фонд 74 часа. 

III4-недељни фонд 2 часа , годишњи фонд 74 часа. 

IV4-недељни фонд 2 часа , годишњи фонд 66 часова. 

Реализованост годишњег фонда: 

I1 -36 часа 

I2-73  часа 

I4-73  часа 

II4- 74 часа 

III4-73  часа 

IV4-66  часа 
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Просечна оцена на крају другог полугодишта:  

I1-2,70 

I2-3,45 

I4-4,55 

II4-4,77 

III4-4,50 

IV4-4,91 

17. Наставник: Цвијета Томовић 

Предмети: Географија, Економска географија 

Одељења:  I1, I2, I4, II4, III4 

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 

II4  Годишњи фонд часова 74, недељни 2 часа 

III4  Годишњи фонд часова 74, недељни 2 часа 

Реализованост годишњег фонда: 

Настава реализована у потпуности. 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

I1     3,30 

I2     2,45 

I4     4,00 

II4    3,23 

III4   4,25 

                                                                         

18. Наставник: Данијел Ликар 

Предмети: историја, латински језик и религије и цивилизације 

Одељења : I₁, I₂, I₄, II₂, II₄, III₄, IV₄ (историја) 

Одељења:  I₄, II₄ (латински језик) 

Одељење:  III₄ (религије и цивилизације) 
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Годишњи и недељни фонд часова (историја) : 

I₁, три часа недељно, 111 часова годишње 

I₂, два часа недељно, 74 часа годишње 

I₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₂, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

III₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

IV₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Годишњи и недељни фонд часова (латински језик) 

I₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Годишњи и недељни фонд часова (религије и цивилизације) 

III₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

Реализованост годишњег фонда (историја): 

I₁, oдржано 110 часова,  

I₂, одржано 72 часа, 

I₄, одржано 73 часа, 

II₂, одржана 72 часа, 

II₄, одржана 72 часа,  

III₄,  одржано 78 часова,  

IV₄, одржана 72 часа,  

Реализованост годишњег фонда (латински језик): 

I₄, одржана 72 часа, 

II₄, одржан 71 час, 

Реализованост годишњег фонда (религије и цивилизације): 

III₄, одржана 74 часа,  
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Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

Историја: 

I₁, просечна оцена 3.00 

I₂, просечна оцена 3.64 

I₄, просечна оцена 4.90 

II₂, просечна оцена 4.08 

II₄, просечна оцена 4.77 

III₄, просечна оцена 4.88 

IV₄, просечна оцена 4.87 

Латински језик: 

I₄, просечна оцена 4.90 

II₄, просечна оцена 4.77 

Религије и цивилизације 

III₄, просечна оцена 5.00 

19. Наставник: Бранка Шкрбић 

Предмет: Психологија 

Одељење: II4 

Годишњи и недељни фонд часова:  

годишњи фонд 74 часа, недељни 2 часа 

Реализованост годишњег фонда: 73 часа (99%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,92 

 

20. Наставник: Златко Јелисавац 

Предмет: Филозофија 

Одељење: III4,  IV4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

 

Филозофија III4, годишњи фонд 74 часа, недељни фонд 2 часа;  

Филозофија IV4, годишњи фонд 96 часа, недељни фонд 2 часа; 

 



 27 

Реализованост годишњег фонда: 

III4 - одржана 74 часа (100%) 

IV4- одржано 98 часова (99%) 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

III4 Филозофија: 4,50 

IV4 Филозофија: 4,73 

 

21. Наставник: Мирјана Чутурило Милошевски/Анђела Мијат 

Предмет: Уставно и привредно право 

Одељења: III1, III2, IV2 

Годишњи и недељни фонд часова: 

III1 – 1 час недељно, 32 часа годишње 

III2 – 2 часа недељно, 70 часова годишње 

IV2 – 2 часа недељно, 66 часова годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

III1 – одржан 31 час (97%) 

III2 – одржано 68 часова (97%) 

IV2 – одржано 67 часова (101%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта 3,70 

III1 – 3,69 

III2 – 3,84 

IV2 – 3, 58 

 

22. Наставник: Кристина Лубурић 

Предмети: грађанско васпитање, социологија, социологија са правима грађана 

 

Одељења и годишњи фонд:  

  Социологија са правима грађана: одељење III-2, годишњи фонд 70 часа , недељни фонд 

2 часа 

  Социологија: одељење IV-4, годишњи фонд 66 часа, недељни фонд 2 часа 

  Грађанско васпитање: одељење IV-4, годишњи фонд 373недељни фонд 1 час 
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Реализација годишњег фонда: 

   Социологија са правима грађана: одељење III-2 планирано 70 часа, одржан 69 час 

   Социологија: одељење IV-4 планирано 66 часа, одржано 66 часа  

   Грађанско васпитање: одељење III-4 планирано 33 часова, одржано 32 часова 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

Одељење IV-4, предмет Грађанско васпитање се оцењујуе описно и сви ученици који 

слушају предмет имају описну оцену веома успешан. 

Одељење III-2, предмет Социологија са правима грађана просечна оцена одличан 4,68. 

Одељење IV-4, предмет Социологија просечна оцена одличан 4,78. 

 

 

23. Наставник: Дејан Димитријевић 

Предмет: Музичка култура 

Одељења: 

I-4,II-4 и II-1 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Годишњи фонд часова је 37,а недељни по 1 недељно у сваком одељењу. 

 

Реализација годишњег фонда: 

 Планирано 111 часова, остварено 108 (97%) 

Просек оцена на крају другог полугодишта: 

I4: 5,00 

II4: 5,00 

II1: 2,42 

 

24. Наставник: Оливера Марјановић/Предраг Лојаница 

Предмет: Ликовна култура 

Одељење: I4 ,II4, II1 и II1 

Годишњи и недељни фонд часова:  

I4 – годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час 

II4 - годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час 
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II1 - годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час 

II2 - годишњи фонд 37 часова, недељни 1 час 

Реализација годишњег фонда: 

I4 – одржана 37 часа (100%) 

II4 – одржано 36 часова (100%) 

II1 - одржано 36 часова (97%)  

II2 – одржана 35 часа (97%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта:  

I4    5,00 

II4   5,00 

II1   4,42 

II2   5,00 

 

25. Наставник: Драгана Алексић 

Предмети : 

-пословна економија 

-економско пословање 

-основи економије 

-банкарство 

-монетарна економија и банкарство 

-рачуноводство(теоријски део) 

-јавне финансије 

Одељења: I2,II2,III2,IV2 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Пословну економија I2, недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 74 

Пословну економија II2, недељни фонд часова 2, годишњи фонд часова 72 

Пословну економија III2, недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 70, 

Пословну економија IV2, недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 66 

Економско пословање II2, , недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 72 
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Основе економије IV2, , недељни фонд часова2, годишњи фонд часова 66 

Банкарство III2, недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 70 

Монетарна економија и банкарство IV2, недељни фонд часова2, годишњи фонд часова 66 

Рачуноводство (теоријски део)III2, недељни фонд часова 2, годишњи фонд часова 70 

Јавне финансије, недељни фонд часова 2,годишњи фонд часова 72  

 

Реализованост годишњег фонда :  

I2 пословна економија -одржана 74 часа 100% 

II2 пословна економија -одржан 71час 99% 

II2 економско пословање –одржано 70 часова 97% 

II2 јавне финансије –одржано 72 часа 100% 

III2 пословна економија 70 часова 100% 

III2 рачуноводство 70 часова 100% 

III2 банкарство 70 часова 100% 

IV2 пословна економија 66 часова 100%  

IV2 основи економије 66 часова 100%  

IV2 монетарне економије и банкарства 67часова 102%  

Број реализованих часова допунске наставе: 

Пословна економија I2 – 8 часова( I и II полугодиште) 

Пословна економија II2- 8 часова(I и II полугодиште) 

Рачуноводство III2- 4 часа(I полугодиште) 

Број реализованих часова припремне наставе: 

Пословна економија IV2-5 часова(II полугодиште)  

Монетарна економија и банкарство IV2-5 часова(II полугодиште).  

Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта: 

 

I2 из предмета пословна економија 2,55 

II2 из предмета пословна економија 2,91 

II2 из предмета економско пословање 3,18  
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II2 из предмета јавне финансије 2,73 

III2 из предмета пословна економија 3,42 

III2 из предмета рачуноводство 3,63 

III2 из предмета банкарство 3,37 

IV2 из предмета пословна економија 3,12 

IV2 из предмета основи економије 3,15 

IV2 из предмета монетарне економије и банкарства 3,08 

26. Наставник: Слађана Вујовић 

Одељења: I2, II2, III2, IV2 

Предмет: Рачуноводство 

Годишњи и недељни фонд часова:  

I2 – 2  + 2  часа недељно теорија и вежбе ,  74 +74  часова  годишње 

II2 –  2+2  часа недељно теорија и вежбе , 72 + 72 часа годишње  

III2 – 2 часа  недељно – вежбе  ,   70 часова годишње 

IV2- 2 + 2 часа недељно,  66+66  часова  годишње. 

 

Реализованост годишњег фонда: 

I2  – одржана 74 часа теорије (100% ) и 74 часа вежби  (100% ) 

II2 – одржано 72  часова теорије (100%) и 71  час вежби (99%) 

III2 - одржано 71 час вежби  (101% )  

IV2  – одржана 66  часова теорије  (100%) и 66 часова вежби (100%) . 

 

Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта: 

I2 -     3,32   

II2  -    3,00 

III2   - 3,63 

IV2, -  4,04 

 

 

27. Наставник: Весна Банчов 

Одељења: I2, II2, III2, IV2 

Предмети:  

Принципи економије (први и други разред) 

Пословна кореспонденција и комуникација (први и други разред 
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Статистика (трећи и четврти разред) 

Маркетинг (четврти разред) 

 

Годишњи фонд часова:                                                     Недељни фонд часова:  

1. Принципи економије 1. разред        111                                    3 

2. Пословна кореспонденција и 

комуникација 1. разред                    74+74                                 2+2 

3. Принципи економије 2. разред        108                                     3 

 

 

4. Пословна кореспонденција и 

комуникација  2. разред                    72+72                                2+2              

5. Статистика (трећи  разред)               70+70                                2+2 

6. Статистика (четврти разред)            66                                      2 

7. Маркетинг (четврти разред)             66                                      2 

 

Реализованост годишњег фонда :  

                                                               Планирано                      Одржано 

 

1. Принципи економије 1. Разред  111                    111    

2. Пословна кореспонденција и 

комуникација 1. разред                           74+74                            74+74                             

3. Принципи економије 2. Разред  108                               106                                    

4. Пословна кореспонденција и 

комуникација  2. разред            72+72                           72+72                             

                                        

5. Статистика (трећи  разред)                70+70                           71+71                                    

6. Статистика (четврти разред)             66                                 66                                  

7. Маркетинг (четврти разред)              66                                 66 

 

 

Просечне оцене ученика на крају другог полугодишта: 

Принципи економије   1-2: 2,64        (3 недовољне) 

Пословна кореспонденција и    комуникација 1-2: 3,45         

Принципи економије 2-2: 2,91        (1 неоцењен)            

Пословна кореспонденција и комуникација 2-2: 3,36         

Статистика  3-2:  4,21         
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Статистика  4-2:  3,27         

Маркетинг  4-2:   3,35         

 

28. Наставник: Магда Кубурић 

Одељења: III2, IV4 

Предмети:  

III2 – Економско пословање и комерцијално познавање робе 

IV4 – Економија и бизнис 

Годишњи и недељни фонд часова, реализованост годишњег фонда: 

III2 – Економско пословање: 70+70/71+71 

III2 - Комерцијално познавање робе: 70/70 

IV4 – Економија и бизнис: 64/67 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 

III2 – Економско пословање: 4,47 

III2 - Комерцијално познавање робе: 4,63 

IV4 – Економија и бизнис: 5,00 

29. Наставник: Обрад Шкипина 

Предмети:  

Техничко цртање, одељење I1 (механичар грејне и расхладне технике) 

Машински елементи, одељење II1(аутомеханичар) 

Maшински елементи,одељење II1( механичар грејне и расхладне технике) 

Машински елементи, одељење III1(аутомеханичар) 

Организација рада, одељење III1(аутомеханичар) 

Технологија образовног профила,одељење II1(аутомеханичар) 

Основе енергетике,одељење II1(механичар грејне и расхладне технике) 

Постројење за грејање и климатизацију,одељење II1(механичар грејне и расхладне 

технике) 

Основе технике мерења и климатизације,одељење II1(механичар грејне и расхладне 

технике) 

Наставник практичне наставе,одељење II1(механичар грејне и расхладне технике) 

Наставник практичне наставе II1(аутомеханичар) 

 



 34 

Одељења:  I1, II1, III1. 

 

Годишњи и недељни фонд часова:  

I1(механичар грејне и расхладне технике) 1 часа недељно 37 часова годишње 

I1(механичар грејне и расхладне технике) 3 часа недељно 111 часова годишње 

II1(аутомеханичар и механичар грејања и климатизације) 2 часа недељно 74 часа годишње 

III1(аутомеханичар) 2 часа недељно 74 часа годишње 

III1(аутомеханичар) 2 часа недељно 74 часа годишње 

II1(механичар грејне и расхладне технике) 2 часа недељно 74 часа годишње 

II1(механичар грејне и расхладне технике) 2 часа недељно 74 часа годишње 

II1(механичар грејне и расхладне технике) 2 часа недељно 74 часа годишње 

II1(аутомеханичар) 12 часа недељно 444 часа годишње 

II1(механичар грејне и расхладне технике) 7 часа недељно 259 часа годишње 

 

Реализованост годишњег фонда 

I1 –одржана 114 (102%) 

II1- одржана 76 (103%) 

II1- одржана 74 (100%) 

II1- одржана 74 (100%) 

II1 одржана 74 (100%) 

II1 одржана 444 (100%) 

II1 одржана 259 (100%) 

III1 одржана 74 (100%) 

III1 одржана 74 (100%) 

Просечна оцена на крају другог полугодишта:3,56 

I1 –3,52 

II1-3,47 

II1- 3,50 

II1- 3,50 

II1 -3,50 

II1 -3,23 

II1- 4,00 

II1- 4,10 
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III1 -3,38 

III1 -3,39 

 

30. Наставник: Растко Рацић 

Предмети и одељења: 

 

I1 - Механика  

I1 - Практична настава  

II1 – Термодинамика и хидраулика 

II1 - Технологија обраде  

III1 - Технологија образовног профила  

III1 - Практична настава  

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

 

Годишњи фонд: Механика: 111, Технологија образовног профила: 96, Tехнологија 

обраде: 111, Практична настава 3 година:448, Практична настава 1 година: 148,   

Термодинамика и хидраулика : 74. 

 

Недељни фонд часова: Механика: 3, Технологија образовног профила:3, Tехнологија 

обраде: 3, Практична настава 3 година:7, Практична настава 1 година:4, Термодинамика 

и хидраулика :  

 

Просечне оцене на крају другог полугодишта: 

 

I1 – Механика: 2,40 

I1 - Практична настава: 4,70 

II1 – Термодинамика и хидраулика: 2.50 

II1 - Технологија обраде:2,53  

III1 - Технологија образовног профила:2,62 

III1 - Практична настава: 4,23 

 

 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 

 

 

 

4.2. Број реализованих часова додатне наставе 

 

 

 

Предмет Наставник Разред/одељење Бр.релизованих 

часова 

1. Српски језик и 

књижевност 

Зорица Новаковић I2 4 

2. Енглески језик Сања Бероња I2 1 

3. Математика Татјана Цвејић I2 8 

4. Рачунарство и 

информатика 

Јелена Лојовић I2 4 

5. Принципи 

економије 

Весна Банчов I2 6 

6. Пословна 

економија 

Драгана Алексић I2 8 

7. Рачуноводство Слађана Вујовић I2 4 

8.  Економска 

географија 

Цвијета Томовић I2 2 

9.  Географија Цвијета Томовић I4 2 

10. Српски језик и 

књижевност 

Зорица Новаковић II2 1 

11. Енглески језик Сања Бероња II2 1 

12. Принципи 

економије 

Весна Банчов II2 5 

13. Пословна 

економија 

Драгана Алексић II2 8 

14. Рачуноводство Слађана Вујовић II2 5 

15. Психологија Бранка Шкрбић II4 1 

16. Географија Цвијета Томовић II4 2 

17. Математика Славица Бероња II4 10 

18. Рачуноводство Драгана Алексић/ Слађана 

Вујовић 

III2 9 

19. Физика Татјана Шаренац III4 2 

20. Хемија Татјана Шаренац III4 5 

21. 

 

Српски језик и 

књижевност 

Зорица Новаковић 

 

IV2 

 

4 

 

22. Историја 

 

Данијел Ликар I4 4 

УКУПНО: 96 

 

 

Предмет Наставник Разред/одељење Бр.релизованих 

часова 

1. Математика Славица Бероња II4 14 

   УКУПНО: 14 
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4.3. Број реализованих часова припремне наставе 

 

 

 

4.4. Број реализованих часова секције 

 

 

 

 

Предмет Наставник Разред/одељење Бр.релизованих 

часова 

1. Српски језик и 

књижевност 

Зорица Новаковић IV2 5 

2. Пословна 

економија 

Драгана Алексић IV2 5 

3. Рачуноводство Слађана Вујовић IV2 4 

4. Статистика Весна Банчов IV2 5 

5. Монетарна 

економија и 

банкарство 

 

Драгана Алексић 

 

IV2 

 

5 

6. Маркетинг Весна Банчов IV2 5 

7. Српски језик и 

књижевност 

Миомира Младеновић 

Маја Ђекић 

IV4 7 

8. Енглески језик Катарина Бујков 

Сања Бероња 

IV4 6 

9. Социологија Кристина Лубурић IV4 6 

10. Историја Данијел Ликар IV4 12 

11. Биологија Миленко Милошевић IV4 5 

12. Математика Татјана Цвејић IV4 10 

13. Хемија Татјана Шаренац IV4 7 

14. Рачунарство и 

информатика 

Владислав Јокановић IV4 8 

15. Француски 

језик 

Сања Вучуревић IV4 6 

УКУПНО: 96 

 

 

Предмет Наставник Разред/одељење Бр.релизованих 

часова 

1. Енглески језик Жељка Чапо 

Томечкова 

I4 6 

   УКУПНО: 6 
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4.5. Извештај о пројекту Обогаћеног једносменског рада  
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 ПОДАЦИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА                                                       ( школске 2021/2022.)  

 

СРЕДЊА ШКОЛА «ВУК КАРАЏИЋ» Сечањ 

координатори школски: Соња Грубачић Рајин и Данијела Алексић 

  

  Простор за уписивање податка/одговора    

Школска управа Зрењанин   

Назив школе Средња школа "Вук караџић"   

Место и општина Сечањ – Сечањ   

Укупан број ученика у школи (посебно у 

матичној и у ИО) 

195   

Укупан број извршилаца који je планиран 

елаборатом за активности у пројекту (број 

лица, а не норми) 

8   

Укупан број извршилаца који су били 

ангажовани у пројекту у отежаним условима 

рада школе због епидемије ( током школске 

2021/2022.) 

9   

Укупан број активности на нивоу школе 

које су планиране елаборатом пројекта 

  8       
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Укупан број активности на нивоу школе 

које су реализоване у отежаним условима 

рада школе због епидемије током школске 

2021/2022. 

  8       

Самопроцена остварености пројекта 

обогаћеног једносменског рада у школској 

2021/2022. 

реализов

ано у 

потпунос

ти  

реализов

ано у 

већој 

мери 

реализов

ано у 

мањој 

мери 

у највећој мери или у 

целости није реализовано 

Означити 

одговарајућу 

категорију 

одговора 

(подвући, 

болдовати) 

 

ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИМА ТОКОМ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. 

Назив 

активности 

Сажет опис активности Узраст 

ученика 

који су 

укључен

и у 

активнос

ти 

(уписати 

разреде 

из којих 

су 

ученици)

, 

користит

и редне 

бројеве 

Пријављ

ен 

укупан 

број 

ученика 

у овој 

активнос

ти на 

нивоу 

школе 

Укупан 

број 

ученика 

који су 

учествов

али у 

овој 

активнос

ти  

У којим објектима је 

реализована активност у  - 

матични и/или издвојени 

Учесталост 

активности 

током 

седмице/месе

ца  (унети 

број термина) 

Да ли су 

постојали 

проблеми 

у 

реализац

ији 

активнос

ти током 

године? 

Ако су 

постојали

, 

концизно 

објасните

. 



 43 

Златни 

период 

српске 

модерне 

Израда плаката најзначајнијих 

представника српске модерне ( 

Дучића, Ракића, 

пандуровића...); израда плаката 

најпознатијих критичара ( 

Поповића, Скерлића...), 

истраживање, сакупљање и 

одабир података;читање 

репрезантативне поезије дате 

епохе; јавни наступ приликом  

обележавања Дана поезије, 

Дана књиге...,израда реферата и 

презентација где су 

представљени најзначајнији 

песници и њихова дела. 

3 15 15 Учионице, летња учионица, 

библиотека, библиотек 

а"Јован Дучић", школски 

студио за снимање 

подкаста, хол школе 

двочас 1 

седмично/мес

ечно 4 

двочаса 

Радиониц

е нису 

реализова

не током 

целе 

школске 

године 

јер је 

колегини

ца 

отишла 

на друго 

радно 

место. 
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Етнологија 

Војводине 

1. Увод у тему (Буњевци и 

Шокци,Румуни,Роми,Словаци,

Мађари...), подела 

истраживачких задатака и 

договор око израде 

2. Истраживачки рад на тему 

"Порекло Буњеваца и 

Шокаца,Румуна, Словака, 

Мађара... и њихово 

распростирање"  

3. Истраживачки рад на тему 

"Куће и насеља Буњеваца и 

Шокаца, Рома,Румуна, Словака, 

Мађара..."  

4. Истраживачки рад на тему 

"Фолклорно наслеђе - народна 

ношња Буњеваца и Шокаца, 

Рома, мађара, Словака, 

РУмуна..."  

5. Истраживачки рад на тему 

"Фолклорно наслеђе - народни 

обичаји Буњеваца и Шокаца, 

Рома, Румуна, Словака, 

Мађара..."  

6. Истраживачки рад на тему 

"Културни живот – 

етнографске манифестације 

Буњеваца и Шокаца, Рома, 

Румуна, Мађара, Словака" 

7. Плакат (Буњевци и шокци, 

1. и 2. 20 19 Учионица, хол 

школе,културно-историјске 

знаменитости у местима 

наше општине 

два пута 

недељно по 

један 

двочас/месеч

но 8 двочаса 
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Роми, Словаци, Румуни, 

Мађари...) 
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Велики 

градови кроз 

историју 

Ученици у групама учили о 

историјским особеностима 

великих градова кроз историју. 

Фокус је био  на европским 

градовима: Атина, Рим, 

Лондон, Париз, Москва, 

Берлин, Венеција.. Након тога 

на остатку света: Токио, 

Пекинг, Јерусалим, Мека, 

Вавилон, Мемфис, Истамбул, 

Њујорк, Рио де Жанеиро.. 

Стицање знања усмеравало се 

на изради реферата и  

презентација како би ученици 

сами истраживали и 

презентовали своја открића,а 

истовремено учили да уче. 

1. и 4. 15 15 учионица, хол школе, 

информатички кабинет 

два пута 

недељно по 

један 

двочас/месеч

но 8 двочаса 

Радиониц

е су 

реализова

не од 

новембра 

до марта 

( због 

одласка 

на 

боловање 

наставни

ка) 

Очување 

репродуктив

ног здравља 

Обрађене радионице и 

упитници: сексуално понашање 

младих; Фазе полног сазревања 

младих; азбука контрацепције; 

одговорно полно понашање 

младих; утицај и однос 

друштва на род и пол  и др. 

Израда промотивног плаката, 

предавање у Дому здравља, 

гледање филма и припрема 

исог за све ученике школе. 

1,2,3. и 4. 15 15 учионица, кабинет 

биологије,Дом здравља 

1 недељно 

двочас/ 

месечно 4 

двочаса 

  



 47 

Светла 

страна 

средњег века 

Ученици су научили да: одреде 

хронолошки оквир раног 

средњг века; 

 именује владаре позног 

римског цартва; 

прикажу на историјској карти 

догађаје позног римског 

царства; 

препознају тековине поделе 

царства;одреди хронолошки и 

просторни оквир Византије 

именују владаре до раног 

византијског цартва; 

 препознају тековине 

византијског  двора одреди 

хронолошки и просторни оквир 

Словена; 

именују вође словенских 

народа; 

 препознају тековине ране 

историје Словена; 

анализирају сличности и  

разлике паганске и хришћанске 

религије; 

опишу културолошке тековине 

ране историје Словена; 

одреде хронолошки и 

просторни оквир;  

именују владаре династије 

Немањић; 

1, 2. и 3. 15 15 учионица, хол школе, 

информатички кабинет 

1 недељно 

двочас/ 

месечно 4 

двочаса 
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препознају тековине српске 

средњовековне традиције; 

анализирају историјске изворе; 

опишу ктиторску делатност 

династије Немањић;сакупљено 

је и одабрано 40 фотографија 

помоћу којег је направљен 

резиме целогодишњег рада. 



 49 

Математика 

није баук 

 обрађене теме у којима су 

ученици проширивали 

постојећа и стицали нова знања 

и вештине: Наши познати 

математичари,Платонова 

тела,Број ПИ,Геометрија у 

уметности.  

 

2. и 4. 20 20 учионица,библиотека,инфо

рматички кабинет 

1 недељно 

1час/месечно  

4 часа 

Радиониц

е су 

реализова

не од 

децембра 

до марта. 
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Франкофони

ја 

 

Kроз различите активности, 

поред традиционалног 

доприноса Франкофоније 

развоју културне и језичке 

разноликости, ове године 

акценат ће бити стављен и на 

одржање мира и родне 

равноправности,али и на 

обележавање 400г.од 

Молијеровог рођења. 

Наша школа се први пут ове 

године прикључила овој 

међународној манифестацији и 

покушаћемо да дамо свој 

скромни допринос у 

обележавању исте. 

Будући да се француски језик 

не учи у нашој 

школи,направили смо паралелу 

са Молијеровим делом преко 

Стеријине Покондирене тикве 

на српском језику.Ученици су 

токомрадионица упознати са 

појмом Франкофоније и са 

великим утицајем Молијера на 

Стеријино стваралаштво и 

учили су текстове за своје 

улоге у представи Покондирена 

тиква, потом имали читачке 

1,2. и 4.  15 15 Учионице, летња учионица, 

библиотека, библиотек 

а"Јован Дучић", школски 

студио за снимање 

подкаста, хол школе 

1 недељно 

двочас/ 

месечно 4 

двочаса 
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пробе и вежбали правилно да  

изговарају текст и раде на 

дикцији.Увежбавали су текст 

из друге сцене.Затим се прешло 

и на покрете на сцени кад је 

текст научен.Ученици су 

научили кретање на сцени за 

целу сцену.на крају је 

обележена овогодишња 

манифестација Франкофоније  

у  школи. 
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Цртање и 

сликање 

Ученици су током радионица 

научили да : 

препознају појам пејсажа у 

историји ликовне уметности 

 наведу уметнике који су се 

бавили сликањем у природи; 

сами одабере мотив који жели 

да нацртају; 

ураде самостално цртеж 

упореде свој рад са радовима 

других ученика; 

критички сагледају свој рад као 

и радове других ученика;  

развију интересовање ка 

самосталном истраживању 

природе и света око себе; 

развијају естетске вредности. 

Гледали су филмове о познатим 

сликарима ( Ван Гог) и 

разговарали о њима. 

1,2. и 3. 15 15 Учионица,летња учионица, 

шеталиште на Тамишу 

  Радиониц

е 

реализова

не у мају 

и јуну 
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5. Извештај о реализованој пилот државној матури 

  

УВОД  

 
Увођење државне матуре на крају средњег образовања представља испит зрелости 

за матуранте и за све запослене у систему средњег образовања. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја спровело је различите припремне  активности, а једна од 

најважнијих је спровођење другог пилот тестирања матурског испита у свим средњим 

школама у Републици Србији које је организовано у периоду од 5. до 8. априла 2022. 

године, а које је прописано Правилником о календару рада средњих школа за школску 

2021/2022. годину. 

 Увођење државне матуре, спољашњег вредновања постигнућа ученика на крају 

средњег образовања представља могућност да се значајно унапреди квалитет 

средњошколског образовања и постигнућа сваког ученика. 

 Средња школа „Вук Караџић“ има верификована решења за 3 подручја рада: 

машинство и обрада метала, економија, право и администрација и гимназија. У оквиру 

ових подручја рада уписани су следећи смерови:  аутомеханичар/механичар грејне и 

расхладне технике, економски техничар и гимназија-општи тип.  

 У пројекту државне матуре ове школске године учествовало је укупно 48 

матураната смера економски техничар и гимназије-општи тип. У овој школској години 

није било кандидата са сметњама у развоју и инвалидитетом односно ученика који 

наставу похађају према индивидуално образовном плану (ИОП).  

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ПИЛОТИРАЊЕ 

 

 На основу Стручног упутства за спровођење пилотирања државне матуре  у 

априлу 2022. године. директор школе Данијела Алексић именовала је чланове школског 

тима (ШМК), тим ученика и тим родитеља који ће учествовати у пилотирању као и 

чланове Комисије за преглед тестова  и донела распоред дежурних наставника. Посебна 

тачка дневног реда на Наставничком већу одржаном 28.03.2022. године била је посвећена 

упознавању са обавезама и организацијом спровођења државне матуре.  

Сви ученици су благовремено попунили пријаву за полагање испита, а директор и 

секретар ШМК-а су унели у базу на порталу Моја средња школа. 

 

Састав тимова:  
 

  ШМК  

 

1. Данијела Алексић, директор школе – председник ШМК-а   

2. Драгана Алексић, професор економске групе предмета - заменик 

3. Соња Грубачић Рајин, педагог школе - секретар 

4. Татјана Цвејић, члан из реда наставника 

 

Напомена: Сви чланови школских матурских комисија потписали су обавезну Изјаву о 

сродству. 
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  ТИМ РОДИТЕЉА 

 

1. Јанош Мадарас (члан Савета родитеља и родитељ ученика 4. разреда) 

2. Анета Самарџић (члан Савета родитеља и родитељ ученика 2. разреда) 

3. Радосав Поповић (члан Савета родитеља и старатељ ученика 4. разреда) 

4. Милијана Јокановић (члан Савета родитеља и родитељ ученика 2. разреда) 

 

  ТИМ УЧЕНИКА 

 

1. Санела Усковић (члан Ученичког парламента и ученица 4. разреда економског 

смера)  

2. Андријана Радовановић (члан Ученичког парламента и ученица 4. разреда 

гимназијског смера) 

3. Маша Бероња (члан Ученичког парламента и ученица 2. разреда гимназијског 

смера) 

4. Тамара Мештровић (члан Ученичког парламента и ученица 2. разреда економског 

смера 

 

У оквиру припрема за пилотирање представници тимова СШ „Вук Караџић“ су 

прошли обуке током које су имали прилику да се ближе упознају са концептом државне 

матуре и  детаљније размотре задужења утврђена Стручним упутством за спровођење 

пилотирања државне матуре. 

Обука за чланове ШМК-а одржана је 02.03.2022. путем зоом платформе, за тим 

ученика 09.03.2022. док је за тим родитеља обука одржана 11.03.2022. године. Обуке са 

члановима тима родитеља и ученика пратио је и секретар ШМК-а Соња Грубачић Рајин. 

Онлајн обука за које је директор школе проследио потребне линкове одржана је и за 

све наставнике, а посебно за наставнике српског језика и књижевности и математике. 

 

 

  КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА 

 

 

1. Српски језик и књижевност 

 

Зорица Новаковић и Маја Ђекић 

 

2. Математика 

 

Славица Бероња и Владан Јокановић 

 

3. Географија 

 

Цвијета Томовић и Марија Крнетић 

 

4. Енглески језик 

 

Даниела Живојин и Јована Кривокапић ( Ј. Томић) 

 

5. Историја 

 

Данијел Ликар и Милица Ђурић (Бока) 
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6. Биологија 

 

Миленко Милошевић и Наташа Папић (Бока) 

 

7. Хемија 

 

Татјана Шаренац и Бранка Михајловић (Ј. Томић) 

 

8. Економска група предмета 

 

Драгана Алексић и Весна Банчов 

 

 

  ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

 

УТОРАК, 05.04.2022. 

 

1. Јелена Лојовић 

2. Марија Крнетић 

3. Татјана Цвејић 

4. Обрад Шкипина 

5. Данијел Ликар (испред) 

6. Горанка Папић (резерва) 

 

СРЕДА, 06.04.2022. 

 

1. Јасна Стефановић 

2. Марија Крнетић 

3. Бранка Шкрбић  

4. Растко Рацић 

5. Миленко Милошевић (испред) 

6. Сања Бероња (резерва) 

 

ЧЕТВРТАК, 07.04.2022. 

 

1. Владислав Јокановић 

2. Слађана Вујовић 

3. Добрила Станић 

4. Предраг Вујновић (испред) 

 

ПЕТАК, 08.04.2022. 

 

1. Јелена Лојовић 

2. Татјана Цвејић 

3. Обрад Шкипина 

5. Марија Крнетић (испред) 

                                                  

 

Напомена: Директор школе издао је Решење о дежурству свим именованим 

наставницима. 
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Директор школе Данијела Алексић организовала је у четвртак, 31.03. 2022. године 

Зоом састанак са дежурним наставницима и секретаром комисије и ближе их упознала са 

задацима и обавезама током одржавања матурских испита у периоду од 5. до 8. априла 

2022. године. 

Сваки дан пре испита у 11 часова су одржани састанци са дежурним наставницима на 

којим их је директор школе упутио у обавезе, процедуру спровођења испита и 

преузимање потребног материјала 

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 

ШМК је у складу са Стручним упутством за спровођење пилотирања државне 

матуре на огласној табли и сајту школе обавестио ученике и запослене о датумима и 

месту полагања матурских испита. 

Одељенске старешине четвртих разреда су организовали родитељске састанке и 

ЧОС-еве и ближе упутили родитеље и ученике у саму процедуру и обавезе полагања 

испита.  

Директор школе Данијела Алексић свакодневно је организовала састанке за 

дежурне наставнике и секретара како би им саопштила додатна упутства, предала тестове 

и примерке Записника о полагању писменог испита и још једном подсетила на права и 

обавезе као и последице кршења правила.  

На огласној табли објављени су спискови ученика, распоред дежурних наставника и 

место полагања.  

Првог дана, 05.04.2022. године одржан је испит из српског језика и књижевности за 

ученике гимназијског и економског смера. Тест је радило укупно 46 ученика. 

Супервизор првог дана полагања била је начелница ШУ Зрењанин Снежана Олушки 

Влачић. 

Другог дана, 06.04.2022. године одржан је испит из математике за ученике 

гимназијског и економског смера. Тест је радило укупно 46 ученика. 

Трећег дана, 07.04.2022. године одржан је испит из општеобразовних предмета и то 

из: 

историје (16 ученика), географије (1 ученик), енглеског језика (1 ученик), хемије (1 

ученик) и биологије (2 ученика). 

 Четвртог дана, 08.04.2022. године одржан је испит за ученике економског смера. 

Обједињени тест за подручје рада економија, право и администрација полагало је 24 

ученика.  

Сваког дана полагања тестови су одржани у сали за физичко васпитање и 

испоштована је комплетна законска процедура. 

 

 

ПРЕГЛЕД ТЕСТОВА 

 

По утврђеном распореду и сатници комисије су извршиле преглед тестова према 

утврђеном Упутству за прегледање за сваки наставни предмет, попунили Обрасце за 

унос података на основу Листа за бодовање. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 

 

Секретар ПДМ-а Соња Грубачић Рајин је заједно са предметним наставницима 

дешифровао тестове на основу идентификационих бројева ученика и датог Упутства за 

дешифровање и направио збирне табеле у које су унети следећи резултати: 
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Гимназија- општи тип  

Српски језик и књижевност 

 

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Андраши Барбара 17 57% 3 

2. Бранимир Бенић 14 47% 3 

3. Анна Велиа Теyа Боувет 8 27% 2 

4. Ирина Ђурић 13 43% 3 

5. Марио Живојин 8 27% 2 

6. Радомир Звијер 17 57% 3 

7. Бојан Зубац 11 37% 2 

8. Ивана Илијевић 15 50% 3 

9. Марко Милош 15 50% 3 

10. Ања Милошевић 9 30% 2 

11. Марио Новаковић 10 33% 2 

12. Дамјана Петров 13 43% 3 

13. Петра Попара / / / 

14. Вања Поповић / / / 

15. Вукашин Поповић 12 40% 2 

16. Андријана Радовановић 17 57% 3 

17. Ивана Ранђеловић / / / 

18. Уна Родић 8 27% 2 

19. Немања Совиљ 13 43% 3 

20. Адриан Стојан 12 40% 2 

21. Теодора Тришић 14 47% 3 

22. Јасмина Шајн 13 43% 3 

23. Мила Шапоњић 17 57% 3 

24. Мирјана Шћекић 22 73% 4 

 ПРОСЕК: 13,24 44,19% 2,67 
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                                                            Економски техничар 

Српски језик и књижевност 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Зоран Бабић 9 30% 2 

2. Александар Бакић 11 37% 2 

3. Дајана Бала 11 37% 2 

4. Лука Гајевић 6 20% 1 

5. Лука Дмитров 8 27% 2 

6. Јована Ђилас 4 13% 1 

7. Ивана Ђоловић / / / 

8. Немања Жебељан 4 13% 1 

9. Ема Јакшић 8 27% 2 

10. Душан Мадарас 7 23% 2 

11. Урош Маран 11 37% 2 

12. Катарина Маријанац 10 33% 2 

13. Нађа Медић 7 23% 2 

14. Валентин Милош 2 7% 1 

15. Теодора Милош 11 37% 2 

16. Никола Милошевић 6 20% 1 

17. Вељко Миљевић 15 50% 3 

18. Бојана Самарџић 13 43% 3 

19. Северин Стајић 5 17% 1 

20. Надежда Станић 7 23% 2 

21. Марина Субић 7 23% 2 

22. Андријана Угарчина 14 47% 3 

23. Младен Узелац 8 27% 2 

24. Санела Усковић 15 50% 3 

25. Јованка Хагл 6 20% 1 

26. Зорана Цвијановић 10 33% 2 

 ПРОСЕК: 8,6 28,68 1,88 
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Гимназија- општи тип  

Mатематика 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Андраши Барбара 1 2,77% 1 

2. Бранимир Бенић 3 8,33% 1 

3. Анна Велиа Теyа Боувет 3 8,33% 1 

4. Ирина Ђурић 1 2,77% 1 

5. Марио Живојин 7 19,44% 1 

6. Радомир Звијер 7 19,44% 1 

7. Бојан Зубац 3 8,33% 1 

8. Ивана Илијевић 3 8,33% 1 

9. Марко Милош 2 5,55% 1 

10. Ања Милошевић 3 8,33% 1 

11. Марио Новаковић 1 2,77% 1 

12. Дамјана Петров 3 8,33% 1 

13. Петра Попара / / / 

14. Вања Поповић / / / 

15. Вукашин Поповић 2 5,55% 1 

16. Андријана Радовановић 9 25% 2 

17. Ивана Ранђеловић / / / 

18. Уна Родић 3 8,33% 1 

19. Немања Совиљ 2 5,55% 1 

20. Адриан Стојан 3 8,33% 1 

21. Теодора Тришић 2 5,55% 1 

22. Јасмина Шајн 4 11,11% 1 

23. Мила Шапоњић 6 16,66% 1 

24. Мирјана Шћекић 10 27,77% 2 

 ПРОСЕК: 3,71 10,31% 1,09 
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                                                            Економски техничар 

Mатематика 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Зоран Бабић 0 0 1 

2. Александар Бакић 5 13,88% 1 

3. Дајана Бала 2 5,55% 1 

4. Лука Гајевић 1 2,77% 1 

5. Лука Дмитров 2 5,55% 1 

6. Јована Ђилас 2 5,55% 1 

7. Ивана Ђоловић / / / 

8. Немања Жебељан 3 8,33% 1 

9. Ема Јакшић 1 2,77% 1 

10. Душан Мадарас 3 8,33% 1 

11. Урош Маран 4 11,11% 1 

12. Катарина Маријанац 0 0 1 

13. Нађа Медић 2 5,55% 1 

14. Валентин Милош 1 2,77% 1 

15. Теодора Милош 3 8,33% 1 

16. Никола Милошевић 1 2,77% 1 

17. Вељко Миљевић 2 5,55% 1 

18. Бојана Самарџић 3 8,33% 1 

19. Северин Стајић 0 0 1 

20. Надежда Станић 1 2,77% 1 

21. Марина Субић 1 2,77% 1 

22. Андријана Угарчина 8 22,22% 2 

23. Младен Узелац 6 16,66% 1 

24. Санела Усковић 3 8,33% 1 

25. Јованка Хагл 1 2,77% 1 

26. Зорана Цвијановић 3 8,33% 1 

 ПРОСЕК: 2,32 6,44% 1,04 
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Гимназија – општи тип 

 
Историја 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Бранимир Бенић 19 48% 3 

2. Анна Велиа Теyа Боувет 10 25% 2 

3. Ирина Ђурић 12 30% 2 

4. Радомир Звијер 28 70% 4 

5. Бојан Зубац 11 28% 2 

6. Ивана Илијевић 14 35% 2 

7. Ања Милошевић 13 33% 2 

8. Марио Новаковић 15 38% 2 

9. Дамјана Петров 16 40% 2 

/10. Вања Поповић / / / 

11. Вукашин Поповић 13 33% 2 

12. Андријана Радовановић 23 58% 3 

13. Уна Родић 4 10% 1 

14. Немања Совиљ 15 38% 2 

315. Адриан Стојан 18 45% 3 

16. Мила Шапоњић 17 43% 3 

17. Мирјана Шћекић 18 45% 3 

 ПРОСЕК: 15,4 38,69% 2,4 

 
Биологија 

 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Барбара Андраши 5 13,16% 1 

2. Марко Милош 10 26,32% 2 

 ПРОСЕК: 7,5 19,74% 1,5 

 

 
Географија 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Марио Живојин 9 17% 1 
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Хемија 

 
Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Теодора Тришић 29 45% 3 

 

 
Енглески језик 

 

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Ивана Ранђеловић / / / 

2. Јасмина Шајн 23 16,9% 2 

 

 

 

Економски техничар 

Обједињени тест  

 

Ред. Бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БРОЈ БОДОВА ПРОЦЕНАТ ОЦЕНА 

 

1. Зоран Бабић 11 35% 2 

2. Александар Бакић 17 55% 3 

3. Дајана Бала 8 26% 2 

4. Лука Гајевић 9 29% 2 

5. Лука Дмитров 12 38% 2 

6. Јована Ђилас 7 23% 2 

7. Ивана Ђоловић / / / 

8. Немања Жебељан 7 23% 2 

9. Ема Јакшић 6 19% 1 

10. Душан Мадарас 10 32% 2 

11. Урош Маран 16 52% 3 

12. Катарина Маријанац 12 39% 2 

13. Нађа Медић 10 32% 2 

14. Валентин Милош 5 16% 1 

15. Теодора Милош 8 26% 2 

16. Никола Милошевић 6 19% 1 

17. Вељко Миљевић 13 42% 3 

18. Бојана Самарџић 19 61% 4 

19. Северин Стајић 11 35% 2 

20. Надежда Станић / / / 

21. Марина Субић 14 45% 3 
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22. Андријана Угарчина 17 55% 3 

23. Младен Узелац 15 48% 3 

24. Санела Усковић 16 52% 3 

25. Јованка Хагл 10 32% 2 

26. Зорана Цвијановић 6 19% 1 

 ПРОСЕК: 11,04 35,54% 2,21 

 

НАПОМЕНА: Директор школе Данијела Алексић и секретар ПДМ-а Соња Грубачић 

Рајин су постигнуте бодове за сваки појединачни предмет унеле у е – обрасце дате на 

званичном сајту Државне матуре https://matura.edu.rs/ . 

Сви ученици и дежурни наставници попунили су Евалуациони упитник по завршетку 

полагања. 

 

 

ПАКОВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ТЕСТОВA 

 

Дана 18.04.2022. године одржан је састанак на коме су председник ШМК-а 

Данијела Алексић, заменик председника Драгана Алексић и секретар Соња Грубачић 

Рајин прегледале и спаковале испитни материјал који је председница ШМК-а Данијела 

Алексић у среду,  20.04.2022. доставила у Школску управу Зрењанин.  

Начелница ШУ Зрењанин Снежана Олушки Влачић јавно је похвалила СШ „Вук 

Караџић“ за најбољу организацију и спровођење другог пилотирања државне матуре.   

 

НАПОМЕНА: Председник ШМК-а и секретар су након завршетка процеса пилотирања 

и предаје испитног материјала у школску управу попуниле Евалуациони упитник 

доступан на званичном сајту Државне матуре. 

 

 

 

Извештај саставила: 

Соња Грубачић Рајин, педагог школе - секретар ШМК-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matura.edu.rs/
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6. Успех и владање ученика по разредима 

 

*УСПЕХ УЧЕНИКА 

Одељење Број 

ученика 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен 

I 1 10 1 1 6 1 1 - 

I 2 22 1 6 8 - 7 - 

I 4 11 7 3 - - - 1 

Укупно 43 9 10 14 1 8 1 

II 1 19 1 4 12 2 - - 

II 2 12 - 3 8 - - 1 

II 4 13 8 5 - - - - 

Укупно 44 9 12 20 2 - 1 

III 1 13 1 1 11 - - - 

III 2 19 6 9 4 - - - 

III 4 8 5 3 - - - - 

Укупно 40 12 13 15 - - - 

IV 2 26 6 7 12 1 - - 

IV 4 23 17 5 1 - - - 

Укупно 49 23 12 13 1 - - 

УКУПНО 176 53 

 (30,11%) 

47 

 (26,70%) 

62 

(35,23%) 

4 

(2,27%) 

8 

 (4,54%) 

2 

 (0,11%) 

 

Напомена: 

 

Седам ученика који су били упућени на поправне испите успешно су их положили. Једна 

ученица због више од три недовољне оцене остварила је недовољан успех и упућена је да 

понови разред као и две ученице које се нису одазвале на полагање разредних испита а 

који су били организовани у јулском и августовском року. 
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 Прво полугодиште - сви разреди 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште - сви разреди 

  

 Одељење Средња оцена по одељењу 

I-1  3.11 

I-2 3.13 

I-4 4.53 

II- 1 3.19 

II-2 3.30 

II-4 4.39 

III-1 3.15 

III-2 4.03 

III-4 4.56 

IV-2 3.58 

IV-4 4.60 

Укупно 3.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одељење Средња оцена по одељењу 

I-1  3.20 

I-2 3.22 

I-4 4.51 

II- 1 3.18 

II-2 3.35 

II-4 4.47 

III-1 3.21 

III-2 4.00 

III-4 4.57 

IV-2 3.61 

IV-4 4.50 

Укупно  3.80 
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*ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

 

ПРИМЕРНО 

(5) 

 

ВРЛО 

ДОБРО 

(4) 

 

ДОБРО 

(3) 

 

ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ 

(2) 

 

НЕЗАДОВОЉАВ. 

(1) 

I 1 10 1 - 5 4 - 

I 2 22 14 1 5 1 1 

I 4 11 10 - - - 1 

II 1 19 5 4 3 5 2 

II 2 12 5 2 - 4 1 

II 4 13 13 - - - - 

III 1 13 1 1 5 1 5 

III 2 19 19 - - - - 

III 4 8 8 - - - - 

IV 2 26 22 4 - - - 

IV 4 23 23 - - - - 

УКУПНО 176 

 

121 

(68,75%) 

12 

(6,82%) 

18 

(10,23%) 

15 

(8,52%) 

10 

(5,68%) 
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7. Резултати одржаних матурских/завршних испита 

 

III1 

 

12 ученика бранило завршни испит, 1 ученик (Пинку Д.) није приступио одбрани рада.  

Просечна оцена одељења: 2,92 

 

IV2 

26 

уче

ник

а радило матурски испит и сви успешно завршили.  

Просечна оцена одељења: 3,95 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

Одличних Врло 

добрих 

Добрих Довољних Недовољних 

IV 2 26 8 11 5 2 - 

 

Српски језик и књижевност(писмено) - просечна оцена: 3,34 

Одбране матурских практичних радова (усмено):  

Статистика – просечна оцена: 5,00  

Пословна економија- просечна оцена : 5,00 

Монетарна економија и банкарство - просечна оцена: 4,14  

Рачуноводство - просечна оцена: 4,64 

Изборни предмети (усмено):  

Маркетинг - просечна оцена: 3,96 

Пословна економија - просечна оцена: 5,00 

Рачуноводство – просечна оцена: 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

Одличних Врло 

добрих 

Добрих Довољних Недовољних 

III1 

 

12 1 2 4 5 - 
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IV4 

23 ученика радило матурски испит и сви успешно завршили.  

Просечна оцена одељења: 4,78 

 

 

Срп

ски 

језик и књижевност (писмено) - просечна оцена:  4,43 

Изборни предмети: 

Математика (писмено, 3 ученика полагало) - просечна оцена: 4,85 

Енглески језик (писмено, 20 ученика полагало) - просечна оцена: 4,67 

 

Одбрана матурских радова: 

Историја (17 ученика) - просечна оцена: 4,94 

Биологија (2 ученикa):  5,00 

Социологија (1 ученика) - просечна оцена: 5,00 

Хемија (1 ученик): 5.00 

Рачунарство и информатика (1 ученик): 5.00 

Психологија (1 ученик): 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

Одличних Врло 

добрих 

Добрих Довољних Недовољних 

IV 4 23 20 2 1 - - 
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8. Преглед изостанака ученика  

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ 

УЧЕНИКА 

ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ НЕРЕГУЛИСАНИ УКУПНО 

I1 10 1654 163 - 1817 

I2 22 3857 187 - 4044 

I4 11 1300 489 - 1789 

II1 19 1825 242 - 2067 

II2 12 2307 317 - 2624 

II4 13 1237 19 - 1256 

III1 13 1206 312 - 1518 

III2 19 3379 48 - 3427 

III4 8 1475 5 9 1489 

IV2 26 4106 70 - 4176 

IV4 23 3400 13 - 3413 

УКУПНО: 174 25746 1865 9 27620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

9. Похвале и награде и освојена места на такмичењима 

 

Одељење Похваљени 

ученици 

Награђени 

ученици 

I1 1 1 

I2 1 1 

I4 7 7 

II1 1 1 

II2 - - 

II4 8 8 

III1 1 1 

III2 6 6 

III4 5 5 

IV2 6 6 

IV4 17 17 

УКУПНО 

 

53 53 

 

  

 

ОДЛИЧНИ (ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ) УЧЕНИЦИ: 

I 1 

1. Димитрије Вакареску (5.00) 

I 2 

1. Андријана Вукашиновић 

I 4 

1. Милица Адамовић (5,00) 

2. Урош Чучковић (5,00) 

3. Дејана Видојевић 

4. Ана Карановић 

5. Ива Михајловић 
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6. Лена Пилиповић 

7. Милица Слијепчевић 

II 1   

1. Стефан Филеки 

II 2  

- 

II 4 

1. Нина Марић 5,00 

2. Маша Бероња 

3. Анђела Давидовић 

4. Дуња Ђерић 

5. Маша Милошевић 

6. Снежана Пешут 

7. Никола Субић 

8. Јулија Шетер 

III 1 

1. Јован Пјевач 

 

III 2  

1. Јована Крњић 

2. Бојана Лукић 

3. Милица Миладинов 

4. Сара Поноћко 

5. Бранка Пунгул 

6. Урош Радовановић 

III 4 

1. Ивана Кокотовић (5.00) 

2. Јована Самарџић (5.00) 

3. Милана Тришић (5.00) 
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4. Исидора Цветић (5.00) 

5. Ивона Јовић 

IV 2 

1. Андријана Угарчина (5.00) 

2. Дајана Бала 

3. Урош Маран 

4. Теодора Милош 

5. Бојана Самарџић 

6. Санела Усковић 

IV 4 

1. Ивана Илијевић (5.00) 

2. Андријана Радовановић (5.00) – ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

3. Теодора Тришић (5.00) 

4. Мирјана Шћекић (5.00) 

5. Мила Шапоњић (5.00) 

6. Барбара Андраши 

7. Ирина Ђурић 

8. Марио Живојин 

9. Радомир Звијер 

10. Марко Милош 

11. Ања Милошевић 

12. Дамјана Петров 

13. Вања Поповић 

14. Ивана Ранђеловић 

15. Уна Родић 

16. Немања Совиљ 

17. Јасмина Шајн 
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За све одличне ученике обезбеђене су поклон књиге као и за носиоце Вукове дипломе и 

ђака генерације за које су обезбеђени и ваучери за једнодневни излет . Сви одлични ученици 

су и јавно похваљени. 

 У складу са донетим Правилником о награђивању наставника за Савиндан награђени 

су запослени: 

1. Владан Јокановић 

2. Предраг Вујновић 

3. Растко Рацић 

4. Драгана Алексић 

5. Весна Банчов 

6. Јасна Стефановић 

7. Јелена Лојовић 

8. Кристина Лубурић 

9. Милица Комар 

10.  Обрад Шкипина 

11. Славица Бероња 

12. Данијел Ликар 

Уручене су захвалнице свима који су помогли школу. 

 

10. Извештај о раду Наставничког већа 

 

Наставничко веће је у школској 2021/2022. години одржало дванаест седница (седнице 

су по потреби одржаване и путем Зоом платформе) 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 стручно Упутствo за организовање наставе као и мерама заштите здравља 

ученика и наставника током боравка у школи. 
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 -разматрало Годишњи извештај о раду Школе за школску 2020/2021. годину;  

-разматрало Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину; 

 -разматрало извештаје о резултатима успеха у учењу и владању на крају првог, другог, трећег 

и четвртог класификационог периода и давало предлоге за побољшање квалитета наставе и 

подизања нивоа постигнућа ученика;  

- разматрало предлог Плана уписа за школску 2022/23. годину; 

- доносили план активности за ученике којима је потребна додатна подршка (ИОП); 

-доносило одлуке о похвалама и наградама ученика;  

- измењени су састави 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; 

- упознавали чланове о извештају саветодавног надзора представника ШУ и просветног 

инспектора Наташе Вукоје; 

- разматрало финансијски извештај; 

- упознавали чланове већа са активностима и пројектима значајним за школу; 

-  изабрало ђака генeрације за школску 2021/2022. годину у складу са Правилником о избору 

ђака генерације; 

- упознавање са разултатима уписа за школску 2022/2023. годину као и резултатима разредних 

и поправних испита 

- организовање стручног усавршавања у установи; 

- упознати са резултатом екстерног вредновања за област квалитета1: Програмирање, 

планирање и извештавање 

- разматрало план за унапређење који је донео Тим за развој квалитета и развоја установе 

- упознали запослене са Дописом МПНТР-а о борби против трговине људима. 

 

** У школској 2021/2022. години  записнике је водила  педаго гшколе Соња Грубачић Рајин.                                

Извештај саставила: 

Соња Грубачић Рајин 
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11. Извештаји о раду стручних већа 

 

11.1. Извештај о раду стручног већа за стручне предмете подручја рада Машинство и 

обрада  

 

Чланови стручног већа: 

 

Горанка Папић 

Татјана Шаренац 

Растко Рацић 

Обрад Шкипина - руководилац већа 

 

Планиране активности у школској 2021/2022.години: 

Доношење и усвајање плана рада већа 

Подела задужења у оквиру актива 

Планирање и усаглашавање са градивом према правилнику, као и критеријум оцењивања 

Распоред и избор педузећа за обављање практичне наставе за одељења  2-1 и 3-1. 

Евидентирање ученика којима је потребна додатна подршка у учењу. Израда педагошких 

профила ученика. 

Договор око посете сајмовима ( аутомобила и пољопривреде) 

Утврђивање тема за завршне радове ученика. 

Учешће на седницама одељенских и наставничких већа 

Угледна огледна и пројектна настава 

План израде иницијалних тестова 

Договор о стручном усавршавању чланова актива 

Анализа успeха ученика 

Планирање набавке потребне стручне литературе и алата и материјала за школску радионицу. 

 

Планиране активности за школску 2021/2022. годину су највећој мери и реализоване. Стручно 

веће је усвојило план рада и чланови су  разговарали о ускалађивању  критеријумима 

оцењивања. Закључено је да се критеријумина глобалном нивоу могу ускалдити, али да сваки 

од предмета мора и задржати своју специфичност. Планове где је потребно иновирати и 

акценат ставити на исходе учења. Потребна литература је набављена, иако је издавач послао 

са доста закашњења. 

Планови настанвика реализовани су складу са планираним. 

Иницијални тестови су реализовани из предмета које су учениции слушали претходне 

школске године. 

Веће је у складу са правилником о испитима релизовало завршни испит. Од 13 ученика 12 је 

положило са успехом завршни испит. Један ученик није приступио полагању. 

Струча усавршавања која је организовала школа чланови су похађали ( извештај је 
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предат Тиму за професионални развој, као и план за наредну школску годину). 

У пројекту пилот државне матуре Обрад Шкипина, Растко Рацић и Татјана Шаренац су 

учествовали, као дежурни, односно Татјана Шаренац  и као прегледач. 

Горанак Папић је учествовала у пројекту Обогаћени једносменски рад са радионицама 

Математика није баук. 

Директор школе Данијела Алексић издала је Решење о именовању ментора за увођење 

приправника у посао Растку Рацићу и Обраду Шкипини. Ментор је проф. Миладин 

Шеваљевић, запослен у Средњој техничкој школи у Зрењанину, који је током године пружао 

подршку у раду. 

Потребан материја за рад у радиноци, као алати су набављени у складу са могућностима 

школе. 

Школа је верифковала нови образовни профил у подручју рада машинство и обрада метала 

механичар моторних возила, који је заменио образовни профил аутомеханичар. 

Практична настава је реалиозован у складу са Правилником ПОН-а. 

На почетку школске године за све ученике првог разреда одржана је обука за заштиту на раду 

од стране лиценциране фирме „ДНД“ из Зрењанина. Такође све машине и алати су 

прегледани. 

Са свим послодавцима су склопљени уговори и одређени су мајстори који су задужени за 

ученике док су на пракси. „Свети Никола“ – Банатска Дубица – Душан Попов. Ауто центар 

„Јањушевић“ – Сечањ – Милић Обрад. „Ауто центар“ – Сечањ – Родић Зоран. „Економија“ – 

Јарковац – Рајко Стојак. Сервис „Ауто Никола“ – Бока.- Никола Пјевач. Ауто сервис „Вукоје 

023“ – Сечањ – Никола Вукоје. „Модош“ – Јаша Томић – Васић Логос. Са свим послодавцима 

је успостављена добра сарадња. Сви ученици уредно воде дневник праксе за сваки дан који 

проведу у радионици.  

За време практичне наставе одржан је и час корелације предмета Практична настава, 

Машински елементи и Ликовна култура у одељењу 2-1,  у школској радионици. Тема часа 

корелације је била „Индустријсака уметност“. Часу корелације су присуствовале директорица 

и педагогица.  

Одлазак на Сајам аутомобила и пољоприведе иако је  покушао да организује наст. Растко 

Рацић, ученици нису били заинтересовани. 
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11.2. Извештај о раду стручног већа друштвених наука 

 

Чланови Стручно већа: 

1. Кристина Лубурић, проф. социологије, грађанског васпиатања 

2. Мирјана Чутурило Милошевски/ Анђела Мијат, проф. уставa и правa 

3. Златко Јелисавац, проф. филозофије 

4. Зоран Милинковић, вероучитељ 

5. Тамара Миливојчев, проф. појединац, група и друштво 

6. Марија Крнетић, проф. грађанског васпитања, методологије научног истраживања, 

појединац, група и друштво 

7. Бранка Шкрбић – проф. психологије 

8. Данијел Ликар, проф. историје, латинског језика, религије и цивилизације – координатор 

На почетку школске године извршена је подела часова, одељења и распоред наставника. 

Израђени су глобални и оперативни наставни планови и програми рада наставника.  Нови 

Програми наставе и учења орјентисани ка исходима уведени су за: трећи  разред средње 

стручне школе- смер економски техничар. 

Одабрани су уџбеници за наставне предмете. 

 Носилац активности: сви чланови већа. 

Часови редовне наставе свих чланова Стручног већа реализуовани су у складу са планираним. 

Задужења : 

1. ) Кристина Лубурић координатор Тимом за обележавање значајних датума, координатор је  

Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемривања, 

координатор тима борбе против трговине људима, члан тима за самовредновање и промоцију 

школе. 

2.) Мирјана Чутурило Милошевски, правна подршка у оквиру Тима тим за помоћ менторима 

први увођењу приправника у посао и води Ученички парламент. 

3.) Марија Крнетић, координатор је Тима каријерно вођење и саветовање,  члан тима за 

промоцију школе, члан тим за обележавање значајних датума, члан тима за планирање и 

извођење екскурзија. 

Дежурни наставник за спровођење пилотирања државне матуре, 05.април - 08. април 2022. 

године и прегледач за тест из географије. 

Дежурство на матурском испиту  из српског језика и књижевности и члан комисије на 

одбрани матурског рада из географије. 

4.) Данијел Ликар, координатор Већа за друштвене науке,  члан тима за 
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самовредновање, тима планирање и извођење екскурзија. 

Дежурни наставник за спровођење пилотирања државне матуре,  05.април - 08. април 2022. 

године и прегледач за тест из историје. 

5.) Златко Јелисавац, члан Тима за развој међупредметне корелације и предузетништва. 

Дежурни наставник на матурском испиту из српског језика и књижевности, члан комисије на 

полагању матурског испита из историје. 

6.) Бранка Шкрбић, коодинатор је  Тима за инклузивно образовање  

Дежурни наставник за спровођење пилотирања државне матуре, 05.април - 08. април 

2022.године. 

Током другог полугодишта чланови су реализовали припремну наставу за ученике којима су 

били ментори у изради матурских радова ( 16 радова из историје, 1 из социологије и 1 из 

психологије). У јуну месецу одржана је одбрана матурских радова где су чланови стручног 

већа имали задужења као испитивачи или  чланови комисије. Реализовано је укупно 28 часова 

припремне наставе (6 часова из социлогије, 12 из историје и 10 из психологије), 

Директор школе Данијела Алексић  и педагог Соња Грубачић Рајин  посетиле, анализирале и 

дале оцену за  следеће часове :  

Међународни дан борбе против вршњачког насиља- пројектна настава 

Дирeктор школе Данијела Алексић и педагог школе Соња Грубачић Рајин, посетиле су 

час реализације пројектне наставе професорице Кристине Лубурић, одељење III−2, 

25.02.2022. године, Међународни дан борбе против вршњачког насиља. На завршном 

часу у оквиру пројектних активности добијен је и извештај од стране директора школе. 

У извештају стоји да је час успешно реализован, да су ученици били мотивисани за рад, 

да су активно учествовали у часу. Професорица Кристина Лубурић је успешно 

координисала часом, водила је рачуна о сваком ученику и постигла позитивну 

атмосферу на часу. Сви завршни продукти пројектне наставе су успешно презентовани 

од стране ученика уз подршку професора. 

Бирам културу“ и „Изазови науке у будућности- пројектна настава 

У школској 2021/2022. реализоване су две посете часу од стране директора и педагога. Две 

посете у одељењу II4 и једна посета у одељењу III4 спроведена су и две пројектне активности, 

једна у одељењу II4 под називом  „Бирам културу“, предмет Појединац, група и друштвo,  

друга у одељњу III4 под називом „Изазови науке у будућности“ , предмет Методологија 

научног истраживања. 

Сумерско-вавилонска књижевност, Политичка карта после Другог светског рата, 

Просветитељство- часови корелације 

Учешће у  часовима  корелације: са колегама Мајом Ђекић српски језик и књижевност у 

одељењу I1наставна јединица Сумерско- вавилонска књижевност; Цвијетом Томовић 
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географија у одељењу II4, наставна јединица Политичка карта после Другог светског рата и 

Златком Јелисавцем  филизофија у одељењу IV4 Просветитељство (12.12.2021.).  

Софисти  

Псећени су часови проф. Златка Јелисавца, предмет Логика, потом предмет Филозофија 

обрађена наставна јединица Појам и врсте дефиниција и Софисти у одељењима трећег и 

четвртог разреда гимназије. 

Учешће у  обележавању значајних датума: 

Дан примирија Првог светског рата - носилац активности Данијел Ликар. 

Међународни дан толеранције, носилац активности Данијел Ликар и Марија Крнетић, циљ 

обележавања датума је развијање духа толеранције, упознавање са особеностима других 

народа и култура.  

Дана сећања на жртве холокауста, носилац актицности Данијел Ликар, циљ обележавања је 

уочавање кршења људских права у појавама Холокауста, увиђање врста насиља које се 

јављају у Холокаусту, увиђање значаја личне и одговорности државних институција у 

ситуацијама злочина против човечностиа. На часу историје, презентован  материјал.  

Дан борбе против вршњачког насиља, обележен је у оквиру предмета социологија, носилац 

активности Кристина Лубурић. Током спроведених истраживачких и пројектних активности 

ученици су проширили знања о појмовима насиље, врсте насиља, вршњачко насиље, 

пријатељство. Своје стечено знање могу да примене у свакодневном животу кроз 

препознавање ових друштвених феномена у свом окружењу. Оспособљени су да препознају 

одређену социјално-патолошку појаву, да је објасне, наведу разлоге за њено постојање, да 

наведу последице и да пре свега препознају значај превенције насиља. Ученицима је пружена 

подршка за развијање вештина неопходних за јавни наступ, презентовање радова, 

споровођење истраживачких и пројектних активности. Кроз спроведене активности ученици 

су учествовали у раду у групи, тимском раду, разговору на нивоу одељења, аргументовано су 

износили своје ставове,представљали резултате свог рада и рада своје групе, развијали 

технике асертивне комуникације и комуницирали на конструктиван начин. 

Погром на Косову 2004. године, носилац активности Данијел Ликар. 

Дан државности Републике Србије, носилац активности Данијел Ликар, циљ обележавања је 

неговање културе сећања и националних тековина у борбама за ослобођење и самосталност. 

Ученцима је презентован материјал под називом Дан државности, преузет са сајта 

Министарства спољених послова Републике Србије. Ученици су оспособљени да одреде 

хронолошки оквир, наброје личности везане за поменути историјски моменат, анализирају 

језик устава и хералдичка обележја. 

Дан љубави носиоци активности су биле  Кристина Лубурић и Марија Крнетић. Циљ 

обележавања овог датума био је да се код ученика развију емоције које позитивно утичу како 

на саму личност, тако и на окружење. Кроз спроведене активности ученици су развијали 

осећање припадности групи, свест о важности позитивних емоција као што је љубав. 
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Дефинисали су шта је то љубав, које врсте љубави постоје и колико је она важна у 

свакодневном животу. Подстицало се неговање толеранције, подршке, емпатије, другарства, 

подршке... Ученици су учествовали у раду у пару, групи, развијали културу аргументованог 

дијалога, развијали креативност у раду, учествовали у изради финалних производа, 

учествивали у спровођењу активности на нивоу школе.. 

Дан победе над фашизмом, ноцилац активности био је  Данијел Ликар. Циљ обележавања је 

стицање знања о значају победе антифашистичке коалиције и успостављању новог светског 

поретка.  

Допунска наставе 

За допунском наставом исказала се само потреба из предмета Историја, и то из одељења I4 јер 

је једна ученица била неоцењена. Реализовано је 4 часа. 

Обогаћени једносменски рад: 

Обогаћени једносменски реализовала је  проф. Марија Крнетић под називом Етнологија 

Војводине, Тамара Миливојчев Велики градови кроз историју, Данијел Ликар Светла страна 

средњег века.  

Ученици су за сваку тему часова Етнологија Војводине обрађивали следеће тематске целине : 

историјат насељавања, куће и насеља, фолклорно наслеђе – народна ношња, фолклорно 

наслеђе – народни обичаји, културни живот – уметност, културни живот – етнографске 

манифестације и традиоционалну кухињу. Такође на крају сваке теме израђен је  плакат. 

 Професор Данијел Ликар у оквиру ОЈР реализовао је радионице под називом  Светла страна 

средњег века . У току школске године обрађене су следеће теме: Медијавистика, Западно 

царство, Источно царство, Варвари, Ислам, Источно хришћанство, Јужни Словени, 

Немањићи, израда плаката. 

Иницијални и годишњи тестови су рађени само из предмета историја.   

Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају школске године. 

 

Стручно усавршавање: 

1.) Кристина Лубурић: 

Активно учење/настава 1: основни ниво, К2, П3, 22.10.- 24.10.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 24 бода. 

Активно учење/настава 2: напредни ниво К2, П3, 03.12.-04.12.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 16 бодова. 

Примена иновативних комуникацијских технологија, К1,П318.03.2022., СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 8 бодова. 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 

03.11.2021., онлајн, 24 бода. 

Онлајн и хибридна настава-како да створимо услове да се заиста учење догоди? Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања онлајн, јун 2022. 24 бода. 
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Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење самовредновања рада школе, 

онлајн обука, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пројекат, REdiS, 

17.06.2022., 8 бодова. 

Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха, каталошки број 426, 

24.06.2022., 16 бодова, онлајн, Центар за инструктивне комуникације уобразовању, Београд. 

Учешће у поступку самовредновања СШ „Вук Караџић“ Сечањ: Самовредновање „SELFIE 

2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 24.05.2022., 1 сат, Европска комисија 

Директорат за образовање и културу. 

2.) Анђела Мијат: 

Учешће у поступку самовредновања СШ „Вук Караџић“ Сечањ: Самовредновање „SELFIE 

2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 24.05.2022., 1 сат, Европска комисија 

Директорат за образовање и културу. 

3.) Златко Јелисавац: 

Активно учење/настава 1: основни ниво, К2, П3, 22.10.- 24.10.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 24 бода. 

Активно учење/настава 2: напредни ниво К2, П3, 03.12.-04.12.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 16 бодова. 

4.) Марија Крнетић: 

Примена иновативних комуникацијских технологија – 8 бодова, К1, П3 

Обука за запослене-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању 16 

бодова 

Обука за запослене-породично насиље – 16 бодова 

Учешће у поступку самовредновања СШ „Вук Караџић“ Сечањ: Самовредновање „SELFIE 

2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 24.05.2022., 1 сат, Европска комисија 

Директорат за образовање и културу. 

5.) Данијел Ликар: 

Активно учење/настава 1: основни ниво, К2, П3, 22.10.- 24.10.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 24 бода. 

Активно учење/настава 2: напредни ниво К2, П3, 03.12.-04.12.2021. , СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 16 бодова. 

Примена иновативних комуникацијских технологија, К1,П318.03.2022., СШ „Вук Караџић“ 

Сечањ, 8 бодова. 

6. Бранка Шкрбић: 

1. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 
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компетенција за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и учење, 24 бода. 

2. Обука Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља ;, Чувам те - Кампстер платформа за онлајн учење, 16 бодова за 

остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих развојних 

активности. 

3. Обука Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима Чувам те - 

Кампстер платформа за онлајн учење, 16 бодова за остварено стручно усавршавање које 

предузима установа у оквиру својих развојних активности. 

4. Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија у настави“, К1, П3, 8 бодова. 

5. Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије превенција дигиталног 

насиља ;, Чувам те - Кампстер платформа за онлајн учење, 16 бодова за остварено стручно 

усавршавање које предузима установа у оквиру својих развојних активности. 

6. Обука “Етика и интегритет“, 8 бодова. 

Стручно веће је имало проблема у комуникацији током године. Координатор није успео да 

води стручно веће и поред додатне подршке директора школе ( која се састојала у 

саветоданим разговорима и писаним инструкцијама у више наврата током школске године). 

 

 

11.3. Извештај о раду стручног већа природних наука 

 

Чланови тима су: 

Миленко Милошевић - професор  биологије и екологије и заштите животне средине. 

Татјана Шаренац  - професор хемије и хемије и машински материјали 

Цвијета Томовић - професор географије 

Владислав Јокановић - професор информатике 

Јелена Лојовић - професор информатике 

Татјана Цвејић - професор математике 

Славица Бероња - професор математике. 

Владан Јокановић - професор математике 

Предраг Вујновић - професор физичког васпитања 

Добрила Станић - професор физичког васпитања 

Мирослава Тришић – професор физике. 

Горанка Папић - професор математике 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР 

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

3. Анализа рада додатне и допунске наставе. 

4. Анализа ИОП-а. 

5. Семинари, вебинари... 

6. Такмичења (Такмичење Дабар). 

7. Анализа рада секција. 

8. Обележавање значајних датума (Фибоначијев дан, Обележавање Светског дана борбе 

против СИДЕ. 

9. Утврђивање тема за матурски рад. 

10. Учешће на седницама одељенских и наставничких већа. 

 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

Оперативне планове за прво полугодиште предали су:  

- Татјана Шаренац за одељење  III4 за хемију и физику 

 

Оперативне планове  до 25. у  месецу за наредни месец предали су:  

- Добрила Станић за предмет физичко васпитање у одељењу II2 

- Татјана Цвејић за предмет математика у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

- Татјана Шаренац за одељење IV4 за физику и хемију 

 

 

За све остале наставне предмете израђени су оперативни планови за целу школску годину, 

који су достављени школи до 15.09.2021. године. 

 

 

 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

 

Контролни и писмени задаци планирани за прво полугодиште,  реализовани су из следећих 

наставних предмета:   

- Рачунарство и информатика (1-1, 1-2, 1-4, 2-4 и 3-4) у којима предаје наствница Јелена 

Лојовић 

- Математика у 2-4 у коме предаје наставница Славица Бероња. 

- Математика Владан Јокановић у одељењима III2 и III4. 

- Математика, Татјана Цвејић, у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

 

 

 

3.Анализа рада додатне, допунске    и припремне наставе 
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Допунска настава: 

-Одржана је допунска  настава као подршка ученицима у редовној настави у одељењима 

путем Гугл учионице из рачунарства и информатике код наставнице Јелене Лојовић. 

- Одржана је допунска настава из математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица 

Бероња. 

- Одржавани су часови допунске наставе из физике и хемије у одељењу III4. 

Додатна настава: 

- Ученицима одељења III4  професор Владан Јокановић даје задатке за додатни рад.  

- Ученицима одељења II4  се давају задаци за додатни рад. Одржана је додатна настава из 

математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица Бероња. 

Припремна настава: 
-Ученица Теја Боувет похађа припремну наставу из хемије. 

 

4. Анализа ИОП-а 

Израђени су планови за ученике којима је потребна додатна подршка  и достављени 

одељенским старешинама.Одрађени су извештаји о вредновању ИОП-а за прво полугодиште и 

прослеђени су одељенским старешинама 

 

- Рачунарство и информатику по ИОП-у у одељењу 1-4 требали су да прате ученици Михона 

Ајети, Данијел Бураи и Александра Петровић. Пошто ученици не похађају наставу остали су 

неоцењени. Предметни наставник овим ученицима је Јелена Лојовић. 

- Математика  III2 за Рајка Грубачића и Милицу Мошеску. Предметни професор Владан 

Јокановић. 

-  Математика по ИОП1 у одељењу 1-1 требали су да прате ученици: Вили Вашаш, Ружица 

Ђолаи, Зоран Новаков и Давид Новаковић. Пошто ученици не похађају наставу остали су 

неоцењени.У одељењу 1- 4: Михона Ајети, Данијел Бураи и Александра Петровић. Пошто 

ученици не похађају наставу остали су неоцењени. У одељењу 2 -2: Надежда Гуцијан и Соња 

Пиварски. Реализован персонализован програм наставе и учења, исходи потпуно реализовани 

код обе ученице.. У одељењу 3 - 1, Драган Ђорђаш, реализован персонализован програм 

наставе и учења, исходи потпуно реализовани. Предметни наставник је Татјана Цвејић. 

 

5. Семинари и вебинари које су наставници похађали током другог тромесечја: 

 

- Предствњању уџбеника информатика и рачунарство за 8. зазред издвачке куће Логос и Клет 

присуствовала је Јелена Лојовић. 

- Обуци Министарство просвете, науке и технолошког развоја на тему Windows 10, MS Office 

365 и MS Intune присуствовала је Јелена Лојовић.. 

- Представљању дигиталног  уџбеника из математика (за 8. зазред издвачке куће Логос и Клет 

присуствовала је Славица Бероња 

- Представљању дигиталног  уџбеника и е-учионице из математика  куће Математископ 

присуствовала је Славица Бероња 

- Педагошка документација- свеска праћења развоја и напредовање  ученика, предавач 
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Биљана Вуловић у организацији образовне академије групе Клетт присуствовала је 

наставница математика Славица Бероња 

- Промоцији међународног такмичења “Мост математике” које се сматра као стрично 

усавршавање унутар установе присуствовала је наставница Славица Бероња 

- Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе, вебинару др Ранка Рајовића, у 

склопу образовне академије Клетт групе , присуствовала је Славица Бероња. 

- Онлајн oбуку запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи похађа Славица Бероња 

као координатор за основну школу. 

 

-  Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, компетенције за поучавање и учење, 

24 бода, 3. и 4. 12. 2021. Татјана Цвејић. 

- Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у систему за 

управљање учењем Мудл“, 32 бода. Татјана Цвејић. 

6. Такмичења - током другог тромесечја: 

 

Организован школски ниво Међународног такмичења „Дабар“  за одељења 1-2, 1-4, 2-4 и 3-4. 

Ментор такмичења је Јелена Лојовић. 

 

7. Анализа рада секција 

Математичка секција ученика 2-4, “Вукове совице паметнице” је активна. Ученици имају 

своје задатке и испуњавају се циљеви. Теме за радове су подељене, припремају се дани које 

обележавамо, радимо на пројектиа. Руководилац секције је наставница математике Славица 

Бероња. 

 

 

8. Посете часовима 

Пројекат “Чудесни свет параболе” представљен је 02.12.  на часовима математике и физичког 

васпитања. Часови су били угледни и одржали су их професор физичког васпитања Предраг 

Вујновић и професор математике Славица Бероња у одељењу 2-4. Часовима су присуствовали 

директор школе Данијела Алексић и педагог школе Соња Грубачић Рајин 

02.12.2021. одржан час корелације историја - географија, порофесор историје Данијел Ликар и 

професор географије Томовић Цвијета.Часу присуствовали директор школе Данијела Алексић 

и педагог школе Соња Грубачић Рајин. 

Посета часу физике 30.11.2021. код наставнице Татјане Шаренац. 

 

НАПОМЕНА:Наставни план и програм предвиђен за други класификациони квартал 

реализован је из свих наставних предмета.  
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ  

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

3. Анализа рада додатне и допунске наставе. 

4. Анализа ИОП-а. 

5. Семинари, вебинари... 

6. Такмичења. 

7. Анализа рада секција. 

8. Обележавање значајних датума Учешће у обележавању дана Светог Саве, Дан 

заљубљених, Дан жена на математички начин, Дан математике, ОбележавањеДана 

Шума. 

9. Утврђивање тема за матурски рад. 

10. Учешће на седницама одељенских и наставничких већа. 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

Оперативне планове за друго полугодиште предали су:  

Татјана Шаренац: 

- за хемију I2, I4, II4, III4, IV4 

- за  физику  I4, II4, III4, IV4 

- за хемију и машинске материјале I1 

 

 

Оперативне планове  до 25. у  месецу за наредни месец предали су:  

- Добрила Станић за предмет физичко васпитање у одељењу II2 

- Татјана Цвејић за предмет математика у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

 

 

За све остале наставне предмете израђени су оперативни планови за целу школску годину, 

који су достављени школи до 15.09.2021. године. 

 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

 

Контролни и писмени задаци планирани за треће тромесечје,  реализовани су из следећих 

наставних предмета:   

- Рачунарство и информатика (1-1, 1-2, 1-4, 2-4) у којима предаје наствница Јелена 

Лојовић 

- Математика у 2-4 у коме предаје наставница Славица Бероња 

- Математика Владан Јокановић у одељењима III2 и III4. 

- Математика, Татјана Цвејић, у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

- Физика у одељењима 1/4, 2/4 , 3/4 и 4/4 . 

- Хемија у одељењима 1/2 1/4,  2/4 , 3/4 и 4/4 . 
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3.Анализа рада додатне, допунске    и припремне наставе 

Допунска настава: 

-Одржана је допунска  настава као подршка ученицима у редовној настави у одељењима 

путем Гугл учионице из рачунарства и информатике код наставнице Јелене Лојовић. 

- Одржана је допунска настава из математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица 

Бероња. 

 

 

Додатна настава: 

- Ученицима одељења III4  професор Владан Јокановић даје задатке за додатни рад.  

- Ученицима одељења II4  се давају задаци за додатни рад. Одржана је додатна настава из 

математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица Бероња. 

Припремна настава: 
Одржавани су часови припремне наставе из хемије у одељењу 4/4 и часови консултација за 

израду завршног матурског рада. 

Одржани су часови припремне наставе за завршни испит из математике у одељењу 4-4.  

 

4. Анализа ИОП-а 

Израђени су планови за ученике којима је потребна додатна подршка  и достављени 

одељенским старешинама.Одрађени су извештаји о вредновању ИОП-а и прослеђени су 

одељенским старешинама. 

 

Математика  III2 за Рајка Грубачића и Милицу Мошеску. Предметни професор Владан 

Јокановић. 

Математика по ИОП1 у одељењу 1-1 требали су да прате ученици: Вили Вашаш, Ружица 

Ђолаи, Зоран Новаков и Давид Новаковић. Пошто ученици не похађају наставу остали су 

неоцењени.У одељењу 1- 4: Михона Ајети, Данијел Бураи и Александра Петровић. Пошто 

ученици не похађају наставу остали су неоцењени.  

У одељењу 2 -2: Надежда Гуцијан и Соња Пиварски. Израђен персонализован програм наставе 

и учења, за обе ученице. У одељењу 3 - 1, Драган Ђорђаш, израђен персонализован програм 

наставе и учења. Предметни наставник је Татјана Цвејић. 

 

 

5. Семинари и вебинари које су наставници похађали током трећег квартала: 

 Примена иновативних комуникацијских технологија- семинар одржан 19.03.2022. у Сечњу- 

Добрила Станић, Татјана Шаренац, Цвијета Томовић, Славица Бероња, Татјана Цвејић 

Вебинари издавачке куће “Математископ”,дигитални уџбеници,  обука “Чувам те”, под 

називима “Породично насиље” и “Стратегија у раду са ученицима који показује проблеме у 

понашању” је присуствовала наставница Славица Бероња 

Вебинар за наставнике математике (за полагање државне матуре), 17.3.2022., Татјана Цвејић 

Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – селфи Бладан Јокановић. 
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6. Такмичења - током трећег тромесечја: 

Математичка такмичења “Кенгур без границе” и “ Мислиша” на којима је учествовало 6 

ученика одељења 2-4, двоје ученика одељење III4,  професор Владан Јокановић, 6 ученика 

одељења 4-4, 3 ученице одељења 4-2 и 6 ученика одељења 1-4, професор Татјана Цвејић. 

Координатор такмичења је Славица Бероња 

Физичко и здравствено васпитање. На Окружном такмичењу у рукомету одржаном 28. 03. у 

Новом Бечеју, у мушкој конкуренцији, екипа наше школе је заузела прво место. 

 

7. Анализа рада секција 

Математичка секција ученика 2-4, “Вукове совице паметнице” је активна. Ученици имају 

своје задатке и испуњавају се циљеви. Теме за радове су подељене, припремају се дани које 

обележавамо, радимо на пројектима.Обележили смо дан броја Пи и дан жена на математички 

начин. Урадили смо час корелације са хемојим под називом “Примена логаритма у природи”. 

Руководилац секције је наставница математике Славица Бероња. 

 

8. Обележавање значајних датума  
 

Ученици II4  су обележили дан жена на математички начин и дан броја Пи. 

Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља професорица Јелена Лојовић 

направила је пано. 

Поводом обележавања Дана шума, ученици III4 одељења урадили пано, заједно са 

наставницом географије Томовић Цвијетом 

 

10. Матурски радови 

Ученик Живојин Марио из одељења IV4 написао је матурски рад из географије на тему 

Уједнињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске а ментор му је Томовић Цвијета. 

Ученица Јасмина Шајн из одељења IV4 написала је матурски рад из рачунарства и 

информатике на тему Улазни и излазни уређаји код ментора Владислава Јокановића. 

Ученица Теодора Тришић из одељења IV4 написала је матурски рад из хемије на тему Живот 

и научна достигнућа Марије Склодовски Кири  а ментор јој је Татјана Шаренац. 

 

 

НАПОМЕНА:Наставни план и програм предвиђен за други класификациони квартал 

реализован је из свих наставних предмета.  

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

АПРИЛ, МАЈ, ЈУН  

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

3. Анализа рада додатне и допунске наставе. 

4. Анализа ИОП-а. 

5. Семинари, вебинари... 

6. Такмичења. 

7. Анализа рада секција. 
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8. Обележавање значајних датума: Мај месец математике,  Дан заштите животне средине 

9. Учешће на манифестацији Ноћ биологије  

10. Прегледање матурских радова. 

11. Учешће на седницама одељенских и наставничких већа. 

12. Тестови годишње систематизације градива 

13. Остало  

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Израда годишњих и месечних планова рада. 

 

Оперативне планове  до 25. у  месецу за наредни месец предали су:  

- Добрила Станић за предмет физичко васпитање у одељењу II2 

- Татјана Цвејић за предмет математика у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

 

За све остале наставне предмете израђени су оперативни планови за целу школску годину, 

који су достављени школи до 15.09.2021. године или на почетку другог полугодишта. 

 

2. Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

 

Контролни и писмени задаци планирани за четврти квартал,  реализовани су из следећих 

наставних предмета:   

- Рачунарство и информатика (1-1, 1-2, 1-4, 2-4) у којима предаје наствница Јелена 

Лојовић 

- Математика у 2-4 у коме предаје наставница Славица Бероња 

- Математика Владан Јокановић у одељењима III2 и III4. 

- Математика, Татјана Цвејић, у одељењима: I1, I2, I4, II2, III1, IV2, IV4 

- Физика у одељењима 1/4, 2/4 , 3/4 и 4/4 . 

- Хемија у одељењима 1/2 1/4,  2/4 , 3/4 и 4/4 . 

 

3.Анализа рада додатне, допунске и припремне наставе 

Допунска настава: 

-Одржана је допунска  настава као подршка ученицима у редовној настави у одељењима 

путем Гугл учионице из рачунарства и информатике код наставнице Јелене Лојовић. 

- Одржана је допунска настава из математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица 

Бероња. 

 

-Одржана је допунска настава из географије у одељењу II 4 наставник Цвијета Томовић 

-Одржана је допунска настава из математике у одељењу I-2, наставник Татјана Цвејић 

 

Додатна настава: 

- Ученицима одељења III4  професор Владан Јокановић даје задатке за додатни рад.  

- Ученицима одељења II4  се давају задаци за додатни рад. Одржана је додатна настава из 

математике у одељењу 2-4 коме предаје наставница Славица Бероња. 
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Припремна настава: 
Одржавани су часови припремне наставе из хемије у одељењу 4/4 и часови консултација за 

израду завршног матурског рада, наставник Татјана Шаренац. 

Одржани су часови припремне наставе из математике за полагање матурског испита из 

математике у одељењу 4-4, наставник Татјана Цвејић 

Одржани су припремни часови из географије за потребе израде матурског рада, одељење 4-4, 

наставник Цвијета Томовић  

Одржани су припремни часови из предмета рачунарство и информатика за потребе израде 

матурског рада, одељење 4-4, наставник Владислав Јокановић 

Одржани су припремни часови из биологије за потребе израде матурског рада, одељење 4-4, 

наставник Миленко Милошевић.  

 

 

4. Анализа ИОП-а 

Израђени су планови за ученике којима је потребна додатна подршка  и достављени 

одељенским старешинама.Одрађени су извештаји о вредновању ИОП-а и прослеђени су 

одељенским старешинама. 

 

Математика  III2 за Р.Г. и М.М.. Предметни професор Владан Јокановић.  

У одељењу 2-2 наставу по ИОП1 прате ученице Н.Г.и С.П. Израђен персонализован програм 

наставе и учења и урађен извештај о вредновању, за обе ученице. У одељењу 3-1 наставу по 

ИОП1 прати ученик Д. Ђ.. Израђен је персонализован програм наставе и учења и урађен 

извештај о вредновању за ученика. Предметни наставник је Татјана Цвејић. 

 

 

5. Семинари и вебинари које су наставници похађали током четвртог квартала. 

 

Семинари: 

Обука за јачање капацитета тимова за унапређење самовредновања рада школе, онлајн, 

Министарство просвете науке и технолошког развоја, пројекат РЕдиС, 17.6.2022. – 8 бодова, 

присуствовала Јелена Лојовић 

-     „Наставник- кључни фактор успешне наставе“, К2П3, стручни скуп(трибина), завод за 

образовање и васпитање, број10-2021, 8 бодова 

-.     „Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика“, стручни 

скуп(трибина), завод за образовање и васпитање, одлука 381/2022 код S7302022, број ОА22-

3/3175, 1,5 бод- Славица Бероња 

-    „Активно учење/настава 1: основни ниво“, завод за образовање и васпитање,К2П3, одлука 

1043-593/2018 код S7302022, број БС221020214083/4, 24 сата- Славица Бероња 

-  „Активно учење/настава 2: напредни ниво“,К2П3, завод за образовање и васпитање, одлука 

1043-593/2018 код S7302022, број СБ021320224093/3, 12 сати- Славица Бероња 

-    „Дигитални образовни алати у СТЕМ настави, Институт за модерно образовање, 3 бода - - - 

Промоција међународног такмичења „Мост математике“, удружење 2млади математичар“, 44 

бода унутар установе- Славица Бероња 

-  Примена иновативних комуникацијских вештина“, К1П3, Педагошки завод Војводине, број 

решења 516, број 4-5/I-2022, 8 сати- Славица Бероња 

- “Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља”, платформа ЧУВАМ ТЕ, 16 бодова- Славица Бероња 

-“Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља"”, платформа 

ЧУВАМ ТЕ, 16 бодова- Славица Бероња 
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-  „Сазнај и разазнај- обука из медијске и информационе писмености и критичког мишљења“, 

ЗУОВ, број 629, 4 бода - Славица Бероња 

- “Дигитално образовање 2022”, 4 бода, број сертификата 1920, центар за образовне 

технологије на западном Балкану 

 Добрила Станић- Обука за дежурног наставника на завршном испиту, 8 бодова, сертификат 

још није издат, тако да не знам број сертификата 

 

Вебинари:  

 

Селфи   

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод - Славица Бероња 

„eTwinning u nastavi“, Институт за модерно образовање, 1 бод- Славица Бероња 

  Комуникацијске вештине у школској арени , број 382/2022 код: S7312022, Клетт, друштво за 

развој образовања, 1 бод- Славица Бероња 

 „Gejmifikacija“, Институт за модерно образовање, 1 бод- Славица Бероња 

„Онлајн презентација уџбеника математике за 8. разред основне школе“,  Клетт, друштво за 

развој образовања, 1 бод- Славица Бероња 

-  „Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе, стручни скуп(трибина), завод за 

образовање и васпитање, одлука 380/2022 код S73292022, број ОА22-2/2817, 1 бод- Славица 

Бероња 

- „Недоумице у реализацији нових програма математике“, стручно удружење пријатеља 

математике и информатике Србије „Математископ“, вебинар, 2 бод-Славица Бероња 

-  „Употреба дигиталних уџбеника у настави математике и коришћење дигиталних учионица“, 

стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије „Математископ“, вебинар, 2 

бода- Славица Бероња 

 

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод - Добрила Станић 

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод - Владан Јокановић 

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод  - Татјана Шаренац 

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод  - Татјана Цвејић 

Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод  - Јелена Лојовић 

 

6. Анализа рада секција 

Математичка секција ученика 2-4, “Вукове совице паметнице” је активна. Ученици имају 

своје задатке и испуњавају се циљеви. Теме за радове су подељене, припремају се дани које 

обележавамо, радимо на пројектима.Током последњег тромесечја обележили смо дан планете 

Земље, у корелацији са геофрафијом и хемијом  и Мај месец математике. Припремали смо се 

за фестивал науке у Новом Саду, на који смо позвани, али због нјиховог кратког рока, нисмо 

успели да напишемо рад.. Руководилац секције је наставница математике Славица Бероња. 

 

7. Обележавање значајних датума   
 

На часовима хемије ученици II4  су са наставницама Славицом Бероњом и Татјаном Шаренац 

обележили Дан планете Земље. Ученици  II4 су обележили и мај месец математике.  

Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља професорица Јелена Лојовић 

направила је пано. 
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Поводом обележавања Дана шума, ученици III4 одељења урадили пано, заједно са 

наставницом географије Томовић Цвијетом 

 

8. Матурски радови 

Ученик Живојин Марио из одељења IV4 написао је матурски рад из географије на тему 

Уједнињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске а ментор му је Томовић Цвијета. 

Ученица Јасмина Шајн из одељења IV4 написала је матурски рад из рачунарства и 

информатике на тему Улазни и излазни уређаји код ментора Владислава Јокановића. 

Ученица Теодора Тришић из одељења IV4 написала је матурски рад из хемије на тему Живот 

и научна достигнућа Марије Склодовски Кири, а ментор јој је Татјана Шаренац. 

 

 

9. Анализа тестова годишње систематизације градива 

 

Тестови годишње систематизације градива,  реализовани су из следећих наставних предмета:   

- Рачунарство и информатика (1-1, 1-2, 1-4, 2-4, 3-4) у којима предаје наствница Јелена 

Лојовић 

- Математике у 2-4 у ком предаје наставница Славица Бероња 

- Математике у 3-2 и 3-4 у ком предје Владан Јокановић 

- Хемија у 1/2,  1/4, 2/4 и 3/4. 

- Физка у 1/4, 2/4 и/4. 

- Математика у 1-1, 1-2, 1-4 и 2-2, наставник Татјана Цвејић 

 

10.Остале активности наставника 

-Татјана Шаренац је била члан комисије за одбрану матурских радова из билогије и 

географије и дежурни наставник у току израде писмненог рада из енглеског 

- Татјана Цвејић- члан комисије за полагање матурског испита из математике, члан комисије 

за одбрану завршних радова из технологије образовног профила. 

- Јелена лојовић - члан комисије за полагање матурског испита из рачунарства и информатике. 

-У пилот пројекту државне матуре професори Татјана Цвејић, Јелена Лојовић учествовали су 

два дана као дежурн наставници. 

-У пилот пројекту државне матуре професори Славица Бероња и Владан Јокановић 

учествовали су у прегледању тестова из математике, a професор Татјана Шаренац као 

прегледач теста из хемије. 

-Професори Кристином Лубурић, Марија Крнетић и Јелена Лојовић промовисале су нашу 

средњу школу у Основној школи “Жарко Зрењанин” у Боки. 

-Поводом промоције школе професорица Јелена Лојовић направила је плакат. 

-Јелена Лојовић направила је шаблоне за штампање диплома завршних одељања 

аутомеханичара, економских техничара и гимназијалаца. Обучила разредне старешине и 

помогла у штампању штампању диплома. 

 

 

11. Учешће у тимовима 

 

Јелена Лојовић – руководилац Актива природних наука, члан Тима за промоцијушколе, члан 

Тима обезбеђење квалитета и развој школе, члан тима Тим за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 
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Славица Бероња- руководилац тима за промоцију школе, члан актива природних наука, члан 

актива за развојно планирање. 

Владан Јокановић - члан тима за промоцију школе, члан актива природних наука, тим за ИОП. 

Татјана Шаренац - члан Тима за самовредновање и Тима за ИОП,координатор Тима за 

превенцију осипања ученика. 

Татјана Цвејић - члан Актива природних наука, члан Тима за превенцију осипања ученика, 

члан Тима за самовредновање и координатор Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво. 

НАПОМЕНА:Наставни план и програм предвиђен за четврти класификациони квартал 

реализован је из свих наставних предмета.  

 

 

руководилац већа: Јелена Лојовић 

 

 

11.4. Извештај о раду стручног већа за српски језик и књижевност, стране језике и  

уметности  

 

Чланови Стручног већа су:  

 

1. Зорица Новаковић, проф. српског језика и књижевности и библиотекар 

2. Маја Ђекић, проф. српског језика и књижевности – руководилац актива 

3. Даниела Живојин, проф.енглеског језика  

4.Сања Бероња, проф.енглеског језик 

5.Сања Вучуревић, проф. енглеског језик 

6. Јасна Стефановић, проф.немачког језика, проф. изборног предмета Уметност и    дизајн  

6. Данијел Ликар,проф. латинског језика  

7. Дејан Димитријевић,проф. музичке културе  

8 Предраг Лојаница ,проф. ликовне културе  

9. Биљана Шурјанчев, Језик медији и култура, изборни програм 

 

 

Реализоване активности СВ: 

 

 

Реализација часова: 

 

Зорица Новаковић ( професор српског језика и књижевности) 

 

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

 Одељења:  I 2 ,II 2 ,III 2  и  IV 2 

 

I 2 -   3 часа недељно, 111 годишње 

II 2 -  3 часа недељно, 108  годишње  

III 2 - 3 часа недељно 105 годишње 

IV 2 -  3 часа недељно 99 годишње 
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Часови су реализовани у складу са планом и програмом и планом наставе и учења. 

 

Маја Ђекић (професор српског језика и књижевности) 

Одељења: I1, I4 , II1 , II4,  III1 ,III4,  IV4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I1-  3 часа недељно, 111 часова годишње 

I4 -  4 часа недељно,  148  часа  годишње 

II1-  2 часа недељно, 74 часа годишње 

II4 - 4  часа недељно,  148  часа  годишње 

III1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

III4 – 4 часа  недељно,  148  часа  годишње 

IV4- 4  часа недељно,   148 часа годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

 I1-   одржано  106 часова (95% ) 

I4 -   одржано   141 час (95% ) 

II1-  одржано  72 часа (96% ) 

II4 – одржано  142  часа (96% ) 

III1 - одржано  65  часова  (101%) 

III4 – одржано  141  час (95% ) 

IV4- одржано  129  часова (98% ) 

Одступања су настала због нереализованих часова из првог полугодишта због болести 

предметног наставника који је тада био запослен.Предметни наставник је уз план надокнаде 

реализовао часове. 

 

Даниела Живојин ( професор енглеског језика) 

 

Одељење: III4 

Годишњи фонд часова: 74 часова теоријске наставе и 37 часова вежби 

недељни фонд часова: 3 

Часови су реализовани у складу са планом и програмом и планом наставе и учења. 

 

 

 

Сања Бероња ( професор енглеског језика) 

 

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I 4 – 2 часа недељно, 74 часа годишње 

II 4 – 1,5 час недељно, 37 часова теоријске наставе годишње, 18,5 часова вежби годишње 

I 2 – 2 часа недељно, 74 часа годишње 
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II 2 – 2 часа недељно, 72 часа годишње 

III 2 – 2 часа недељно, 70 часова годишње 

IV 2 – 3 часа недељно, 99 часова годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

I 4 – одржан 71 час (96%) 

II 4 – одржано 37 часова теорије (100%) и 18 часова вежби (100%) 

I 2 – одржана 73 часа (99%) 

II 2 – одржано 70 часова (97%) 

III 2 – одржано 68 часова (97%) 

IV 2 – одржано 96 часова (97%) 

 

Одступања у реализацији часова настала су  због нереализованих часова из првог 

полугодишта .Предметни наставник је уз план надокнаде реализовао часове. 

 

 

 

 

Сања Вучуревић (професор енглеског језика) 

 

Одељења: I 1 , II 1 , III 1, IV 4 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Енглески језик 

I 1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

II 1 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

III 1 -2 часа недељно, 72 часа годишње 

IV 4 - 1,5 час недељно, 33 часа теоријске наставе годишње, 16,5 часова вежби годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

 

I 1 – 74 часа 

II 1 –74 часа 

III 1 – 72 часа 

IV 4 - 33 часа теорије, 16,5 часова вежби 

Часови су реализовани у складу са планом и програмом и планом наставе и учења. 

 

 

Јасна Стефановић (професор немачког језика ) 

 

Одељења: I 4 , II 4 , III 4  и IV 4 

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

Немачки језик 

I 4 - 2 часа недељно, 74 часа годишње 

II 4 - 1,5 час недељно, 37 часова теоријске наставе годишње, 18,5 часова вежби годишње 

III 4 - 1,5 час недељно, 37 часова теоријске наставе годишње, 18,5 часова вежби годишње 

IV 4 - 1,5 час недељно, 33 часа теоријске наставе годишње, 16,5 часова вежби годишње 

 

Уметност и дизајн 

IV 4 - 2 часа недељно, 66 часова годишње 
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Реализованост годишњег фонда: 

 

Немачки језик 

I 4 – 74 часа 

II 4 – 37 часова теорије, 18 часова вежби 

III 4 – 38 часова теорије, 18 часова вежби 

 

IV 4 - 33 часа теорије, 16,5 часова вежби 

Уметност и дизајн - 66 часова 

 

Данијел Ликар (професор латинског језика) 

 

Годишњи и недељни фонд часова (латински језик) 

I₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

II₄, два часа недељно, 74 часа годишње 

 

 

Реализованост годишњег фонда (латински језик): 

I₄, одржана 72 часа, 

II₄, одржан 71 час, 

 

 

Дејан Димитријевић (професор музичке културе) 

Одељења: I 4 , II 4  и II 1 

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I 4 - 1 час недељно, 37 часова годишње 

II 4 - 1 час недељно, 37 часова годишње 

II 1 - 1 часа недељно, 37 часова годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

I 4 – одржана 36 часа (97%) 

II 4 – одржано 36 часова (97%) 

II 1 – одржана 36 часова (97%) 

П ланирано 111 часова-остварено 108 часова/планирано- 

 

Предраг Лојаница (професор ликовне културе) 

 

Предмет: Ликовна култура 

Одељења: I 4 , II 4 , II 1 , II 2 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I 4 - 1 час недељно, 37 часова годишње 

II 4 - 1 час недељно, 36 часова годишње 

II 1 - 1 час недељно, 37 часова годишње 

II 2 - 1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Реализованост годишњег фонда: 

I 4 – одржана 37 часа (100%) 

II 4 – одржано 36 часова (100%) 

II 1 - одржано 36 часова (97%) 

II 2 – одржана 35 часа (97%) 
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Биљана Шурјанчев ( Језик,медија и култура,изборни предмет) 

 

Годишњи и недељни фонд часова: 

I 4 - 1 час недељно, 37 часова годишње             

II 4 - 1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Реализованост годишњег фонда:  

 

Часови су реализовани у складу са планом и програмом и планом наставе и учења. 

 

 

Допунска настава: Енглески језик  ( професор Сања Бероња): 

I 2 – 10.03.2022., 2. час, наставна једница: Unit 3: Threats to earth 

II 2 – 10.05.2022., 7. час, наставна једница: Grammar: The past simple and the past perfect 

 

 

Припремна настава: Српски језик и књижевност (професор Маја Ђекић) 

IV4-  Одржано 7 часова ,припрема за писање матурског испита. 

 

 

 Анализа одржаних контролних и писмених задатака 

Контролни и писмени задаци планирани за школску годину ,  реализовани су из следећих 

наставних предмета:   

- Српски  језик и књижевност  (I2,II2, III2 и IV2) у којима предаје проф.Зорица 

Новаковић 

- Српски језик и књижевност у одељењима (I1, II1, I4, II4, III1, III4, IV4) у којима предаје 

проф. Маја Ђекић 

- Енглески језик у одељењима (I2, I4, II4, III2, III4, IV2) у којима предаје проф. Сања 

Бероња. 

- Енглески језик у одељењима (I1, II1, III1 и  IV4) у којима предаје проф.Сања 

Вучуревић. 

- Енглески језик у III4 у којем предаје проф. Даниела Живоин. 

- Латинског језика у одељењима  (I4 и  II4) у којима предаје проф. Данијел Ликар. 

- Музичке културе  у одељењима (I4, II1, II4)  којима предаје проф. Дејан Димитријевић. 

 

Годишњи тестови  

Годишњи тестови су реализовани,  у прилогу су резултати. 

 

1.Зорица Новаковић (професор српског језика и књижевности) 

I 2 - Од 22  ученика, 22 ученика је радило тест.   

 Нису остварили  основни ниво- 3, Основни ниво- 16, Средњи ниво-4 , Напредни ниво-1  

2. Маја Ђекић (професор српског језика и књижевности) 

Годишњи тестови из српског језика и књижевности су урађени у одељењима: 

I 1 – Од 10 ученика, 8 ученика је радило тест.  2 ученика није радило тест. 

  Основни ниво-0  Средњи ниво-7  Напредни ниво-1  

I4- од 11 ученика ,10 ученика је радило тест, 1 ученик није радио тест. 
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Основни ниво-0  Средњи ниво-4  напредни ниво-6 ученика  

II1- Од 19 ученика,14 ученика је радило тест, 5 ученика није радило тест. 

Основни ниво-1  Средњи ниво-9  Напредни ниво- 4 ученика  

II4- Од 13 ученика,12 ученика је радило тест,1  ученик није радио тест. 

Основни ниво-0  Средњи ниво-9  Напредни ниво- 3 ученика  

III4 - Од 8 ученика,7  ученика је радило тест, 1  ученик није радио тест. 

Основни ниво-0  Средњи ниво-3  Напредни ниво- 4 ученика  

 

3.Сања Бероња (професор енглеског језика и књижевности) 

Годишњи тестови из енглеског језика су урађени у одељењима I4, II4, I2 и II2. Ученици су 

тест радили у писаној форми на часовима. Кориштен је тест реномиране издавачке куће 

„Macmilian“ који се састоји од 50 питања. 

I4- од 11 ученика ,9 уценика је радило тест. 

Основни ниво-1  Средњи ниво-6  Напредни ниво-2 ученика 1 ученик није радио тест  

II4- Од 13 ученика,12 ученика је радило тест,1  ученик није радио тест. 

Основни ниво-2  Средњи ниво-0  Напредни ниво- 10 ученика  

I2- од 22 ученика ,2 уценика није радило тест. 

Основни ниво-16  Средњи ниво-2 напредни ниво- 2 ученика  

II2  Од 12 ученика ,1 ученик није радио тест. 

Основни ниво-11  Средњи ниво-0  Напредни ниво- 1 ученик 

4.Сања Вучуревић  (професор енглеског језика и књижевности) 

I 1 – Од 10 ученика,10 ученика је радило тест.   

  Основни ниво- 6  Средњи ниво-2  Напредни ниво-2 

II1- Од 19 ученика,14 ученика је радило тест,2  ученика није радило тест. 

Основни ниво-12  Средњи ниво-3  Напредни ниво- 2 ученика  

 

5. Даниела Живоин (професор енглеског језика и књижевности) 

III4 - Од 8 ученика,7  ученика је радило тест, 1  ученик није радио тест 

Основни ниво1-  Средњи ниво-5  Напредни ниво- 1 ученик  
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6. Јасна Стефановић (професор немачког језика ) 

I4- од 11 ученика ,10 уценика је радило тест. 

Основни ниво-0  Средњи ниво-3  Напредни ниво-7 ученика, 1 ученик није радио тест  

II4- Од 13 ученика,12 ученика је радило тест,1  ученик није радио тест. 

Основни ниво-1  Средњи ниво-0  Напредни ниво-11 ученика  

III4 - Од 8 ученика,7  ученика је радило тест,1  ученик није радио тест. 

Основни ниво-0  Средњи ниво-5  Напредни ниво- 2 ученика 

 

7. Данијел Ликар (професор латинског језика) 

I4- од 11 ученика ,10 ученика је радило тест,1 ученик није радио тест 

Основни ниво-0  Средњи ниво-0  Напредни ниво- 10 ученика  

II4- Од 11  ученика,11 ученика је радило тест.  

Основни ниво-0  Средњи ниво-1 Напредни ниво- 10 ученика  

 

 

 

Успех ученика на крају  школске 2022/2023. године 

 

 

Српски језик и књижевност: 

 

Зорица Новаковић (професор српског језика и књижевности) 

 

I 2 - 22 ученика, 3 ученика имају недовољан успех, од којих се двоје упућује на полагање 

поправног испита. Просечна оцена: 2,00 

II 2 – 12 ученика, 1 ученица се упућује на полагање разредног испита. Две ученице су 

похађале наставу по ИОП-у. Просечна оцена: 2,18 

III 2 - 19 ученика, 1 ученик је похађао наставу по ИОП-у. Просечна оцена: 2,79 

IV 2 - 26 ученика. Просечна оцена: 2,58 

 

2. Маја Ђекић (професор српског језика и књижевности) 

I1-  2,90 

 I4 -  3,80, један ученик неоцењен  

 II1- 2,47 ( три ученика похађају наставу по Иоп-у) 

 II4 -3,92 

III1 - 2,38 
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III4 - 4,43 

IV4- 3,96 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,40 

Енглески језик: 

 Даниела Живоин (професор енглеског језика и књижевности) 

III4 - Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,12 

 

Сања Бероња (професор енглеског језика и књижевности) 

I 4 – 4,60 и једна ученица неоцењена 

II 4 – 4,15 

I 2 – 2,59 

II 2 – 2,73 и једна ученица неоцењена 

III 2 – 3,42 

IV 2 – 3,31 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,47 

Сања Вучуревић  (професор енглеског језика и књижевности) 

I 1 -3,10 

II 1 -2,47 

III 1- 2,77 

IV 4- 4,57 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 3,28 

 Јасна Стефановић (професор немачког језика) 

Немачки језик: 

I 4- 4,90 

II 4- 4,77 

III 4 -4,50 

IV 4- 4,82 

Просечна оцена из предмета на крају другог полугодишта : 4,74 

 



 

101 

 

Уметност и дизајн: IV 4- 4.87 

Данијел Ликар (професор латинског језика) 

 

Латински језик 

 

I₄, просечна оцена 4.90 

II₄, просечна оцена 4.77 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,83 

 

Дејан Димитријевић (професор музичке културе) 

 

Музичка култура 

I 4- 5,00 

II 4- 5,00 

II 1 -2,42 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,14 

 

Предраг Лојаница (професор ликовне културе) 

 

 

 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,85 

I 4 - 5,00 

II 4- 5,00 

II 1- 4,42 

II 2- 5,00 

 

 

Биљана Шурјанчев ( Језик,медија и култура,изборни предмет) 

Предмет-Језик, медији и култура 

I4- 4,27 

II4 -4,92 

Просечна оцена на крају другог полугодишта: 4,59 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

Анализа ИОП-а 

Израђени су планови за ученике којима је потребна додатна подршка  и достављени 

одељенским старешинама.Припремљени  су извештаји о вредновању ИОП-а и прослеђени су 

одељенским старешинама,те је кординатор тима за инклузивно образовање Бранка 

Шкрбић,написала извештај. 

 

Српски језик и књижевност II 1 за  Т. В. ,С. В. и С. А. Предметни професор  Маја Ђекић 

Српски језик и књижевност II 2 за Н. Г. и С. П. .  

У одељењу III 2 за  Р. Г. Предметни професор Зорица Новаковић. 

Енглески језик III 2 за  Р. Г. Предметни професор Сања Бероња. 

 

 

Пилот програм државне матуре 

Пилот програм државне матуре спроведен је у нашој школи. Ученици завршних разреда IV2 

(економско одељење)  и IV4( гимназијско одељење) су полагали тестове из српског језика и 

комбиновани тест. 

Прегледачи тестова за српски језик и књижевност : Зорица Новаковић  и Маја Ђекић. 

 

Анализа успеха ученика ПДМ: 

IV2 (економско одељење)  - просечна оцена 1,88, један ученик није радио тест. 

 IV4( гимназијско одељење) - просечна оцена 2,66, два  ученика није радило тест. 

 

 

Матурски испити: 

Матурски испити су реализовани по утврђном распореду . Ученици завршних (IV2 и IV4) 

година су приступили полагању завршних испита из српског језика.  

Чланови комисије: Маја Ђекић, Зорица Новаковић  и  Биљана Шурјанчев 

 

Српски језик и књижевност  IV4- просечна оцена : 4,43 Чланови комисије: Маја Ђекић, 

Зорица Новаковић  и  Биљана Шурјанчев 

 

Енглески језик 

Чланови комисије: Даниела Живоин,Сања Бероња и Сања Вучуревић. 

 

 

Часови корелације: 

 

Српски језик и књиженост-историја 

Час одржан 16.12. 2021.године у одељењу I1 , тема „Стари век и књижевност старог века“. Час 

одржали наставни историје, Данијел Ликар  наставник српског језика Маја Ђекић. Час је  

посетила директорица школе, Данијела Алексић. 
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У одељењу III 4 корелацијом предмета енглески језик и немачки језик ( на часовима 

професорке Даниеле Живоин и професорке Јасне Стефановић ) обележени су Светски Дан 

књиге и дан планете Земље. Ученици су проналазили дефиниције стручних еколошких 

појмова на енглеском ,немачком и српском језику и направили еколођки речник са 

одговарајућим илустрацијама  и објашњењима појма на наведена три језика. 

Угледни часови: 

Проф. Биљана Шурјанчев је одрђала угледне часове.Оба часа су одржана у II 4. Први је био 

24.11.2021.Модул-Медији и забава-популарнеекспресивне 

форме;Области:књижњвност,музика,сликарство. На првом часу су присутствовале 

директорица школе,Данијела Алексић  и школски педагог,Соња Грубачић Рајин. 

Други  угледни час одржан је  23.03.2022. Модул:Вредности; Тема:Вредности и 

вредноснисудови:корисно-штетно; пријатно-непријатно, тачно-нетачно; истинито-лажно, 

пристојно. Час је посетила директорица школе, Данијела Алексић.  

Посете часовима: 

 Проф.енглеског језика Даниела Живојин одрђала је час у одељењу III4 ,обрађена је 

наставна јединица :Money and payment, 15.10.2021. Час је посетила директорица школе, 

Данијела Алексић и педагог школе, Соња Грубачић Рајин. 

 Проф. Српског  језика и књижевности Маја Ђекић одржала је 25.3.2022.године час који 

је  посетила директорица  школе. Час је одржан у одељењу IV4, обрађена је наставна 

јединица ,,Kорени “ Добрица Ћосић. 

 Проф. енглеског језика Сања Бероња одржала је 28.3.2022. године  час који је 

посетио педагог школе, Соња Грубачић Рајин. 

Час је одржан у одељењу IV2, обрађена је наставна јединица “Listening: Women doing men’s 

work.” 

 Проф.немачког језика Јасна Стефановић  обавља послове у својству ментора 

наставнику -приправнику Маји Ђекић, професору српског језика и 

књижевности. Прва посета часа одржана је 1.4.2022.године у одељењу IV4, 

наставна јединица „ Blitz- Grammatik; Wiederholung.” 

 Биљана Шурјанчев, Језик медији и култура, изборни програм- Чaс је одржан 

23.3. 2022.године у одељењу II4, обрађена је наставна јединица „Модул 

Вредности”.Час је посетила директорица школе, Данијела Алексић. 

  Проф. енглеског језика Сања Бероња одржала је. 07.06.2022.,  године у 

одељењу I2 , наставна јединица “Our green planet“. Чaс је посетила директорица 

школе, Данијела Алексић и педагог школе , Соња Грубачић Рајин. 

 Проф. Српског  језика и књижевности Маја Ђекић одржала је 8.6.2022..године 

час који је  посетила директорица  школе Данијела Алексић и  педагог школе  

Соња Грубачић Рајин. Час је одржан у одељењу II4, обрађена је наставна 

јединица ,,Госпођа Министарка  “ Бранислав Нушић. 
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 Проф. Српског  језика и књижевности Маја Ђекић одржала је 15.6.2022.године 

час који је  посетила директорица  школе , Данијела Алексић и  педагог школе  

Соња Грубачић Рајин. Час је одржан у одељењу I4, утврђивана  је наставна тема 

Хуманизам и ренесанса. 

 

Сви посећени часови су вредновани. Прво усменим разговором након часа,а онда и писаним 

извештајима. 

 

 Обогаћен једносменски рад 

 

Обогаћен једносменски рад реализују проф.енглеског језика Сања Вучуревић  

„Франкофонија“ у одељењима  I 4, II 4  и IV 4  и  проф. српског језика и књижевности Маја 

Ђекић (преузела од проф. Таре Влаисављевић) под називом ,,Српски модерни песници – 

вечна инспирација“. Све активности су се реализовале по плану и програму 

 ( израда плаката,презентација,представљање и тумачење дела песника модерне,). У трећем 

кварталу ученици су обележили 150 година од рођења Јована Дучића.  За завршницу програма 

је направљен и плакат. 

 

 

Обележавање значајних датума 

 

 Савиндан  
Поводом обележавања школске славе, директор школе Данијела Алексић, секретар школе 

Милорад Јовић спремили  су програм , те су на пригодан начин са ученицима обележили 

Савиндан У реализацији су учествовали: Никола Субић, Јасмина Шајн, Мила Шапоњић, Нина 

Марић, Јована Самарџић, Андријана Радовановић. 

https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM 

 

 

 Обележавање Међународног дана језика 

 

Дана 21.фебруара 2022. године у  нашој школи проф. српског језика и књижевности Маја 

Ђекић је са ученицима I4, II4, III4, IV4 и I1 разреда обележила Међународни дан матерњег 

језика, са основним циљем да се подигне свест о значају матерњег језика. Ученици су 

самостално проналазили материјале за израду плаката под називом „Дан матерњег језика“. 

Ученици IV4 разреда  организовали су и квиз и израдили плакат. 

 

 Обележавање  Националног дана књиге „ Читајмо гласно“ 
 

Дана 28.фебруара  2022. године у нашој школи проф. српског језика и књижевности Маја 

Ђекић и ученици прикључили су се акцији обележавања Националног дана књиге „Читајмо 

гласно“. Учествовали су ученици гимназијских одељења I4, II4,III4, IV4. Прихватили су 

предлог професора и украсили су ходник, направили беџеве у облику књиге и симболично у 

11:55 минута читали су  одломке из одабраних књига. Педагог школе је присуствовао 

обележавању акције. На послетку, ученици су остављали у виду порука наслове књига као  

препоруке за читање,што је за циљ имало подстицање читања и промовисања књиге. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM
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 Обележавање 150 година од рођења Јована Дучића 

 

 Дана 28.фебруара  2022. године у нашој школи проф. српског језика и књижевности Маја 

Ђекић и ученици обележили су 150 година од рођења Јована Дучића. Ученици су направили 

плакат, украсили кутак у холу школе посвећен ЈовануДучићу и направили обележиваче за 

књиге исписане Дучићевим мислима.Обележиваче су поделили ученицима одељењима: I4, 

II4,III4, IV4 . 

 

 Обележавање Светског дана поезије  

Дана 21. марта 2022.године проф. српског језика и књижевности Маја Ђекић и ученици III4 

разреда обележили ус Светски дан поезије. Том приликом ученици су читали по сопственом 

избору стихове светских песника. А ученица Исидора Цветић је том приликом прочитала и 

стихове из сопствене збирке песама. 

 

 

 

 Дан словенске писмености  (24.мај ) 

 Том приликом ученици гимназијских одељења ( I4, II4, III4)  са професором српског 

приредили су приредбу у холу школе. На почетку приредбе  присутни су имали прилике да 

погледају презентацију о Ћирилу и Методију, а ученици  I4 одељења Ива Михајловић и Урош 

Чучковић  упознали  су све присутне са почецима словенске писмености .  

 Ретроактивно су обележени следећи датуми због одсуства наставника: 

 

 Дан Сећања на Доситеја Обрадовића ( 10.април ) 

Приказан је документарни филм о Доситеју Обрадовићу као највећем просветитељу и 

реформатору у Србији. Ученици   су направили пано са Доситејевим мислима, а ученице 

Јулија  Шетер и Дуња Ђерић читале су одломке из дела „ Писмо Харалампију“ и „ Живот и  

прикљученија.“  

 Светски дан књиге и ауторских права ( 23.април)  

 Школски библиотекар  приредио  је књижевни изложбени  кутак посвећен  

Мигелу Сервантесу и Вилијаму Шекспиру, а сви  присутни су  имали прилике 

да чују важне чињенице о ова два књижевна великана и њиховим делима, као и 

о проглашењу  23. априла као Светског дана књиге и ауторских права од стране 

УНЕСК-а. Ученици одељења III 4 су по сопственом избору читали одломке из 

омиљених књига,те су се на репертоару нашли одломци Х. Хосеинија , Иве 

Андрића, Јована Дучића, Моме Капора.  

 На овај начин се исказује поштовање свим писцима који су допринели 

културном развоју човечанства ,али и развијање културе читања код младих и 

подстицање љубави према књизи. 

 

 Значајни датуми су обележени ретроактивно због одсутности (болести) 

наставника у том периоду ,али су обележени на пригодан начин.  

 

 

Секције: ниједна секција није реализовала свој план рада. 
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 Савиндан  
Поводом обележавања школске славе, директор школе Данијела Алексић, секретар школе 

Милорад Јовић спремили  су програм , те су на пригодан начин са ученицима обележили 

Савиндан У реализацији су учествовали: Никола Субић, Јасмина Шајн, Мила Шапоњић, Нина 

Марић, Јована Самарџић, Андријана Радовановић. https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM 

 

 

 Стручно усавршавање 

 

 

 Зорица Новаковић (професор српског језика и књижевности) 

 

 

 Семинар „ Примена иновативних комуникацијских технологија“каталошки 

број, 1133, Компетенција: компетенције за поучавање и учење,  К1 П1, 8  

бодова,  семинар  реализован у оквиру установе, 18.3. 2022.године 

 Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. 

године , 1 бод 

 

 „Дигитална учионица“, обука одржана путем интернета, 10.05.2022. године, 19,5 

бодова, К1, К2, П1 

 

 Маја Ђекић (професор српског језика и књижевности) 

 

 Вебинар „Сазнај разазнај“- медијска писменост и критичко мишљење “, 

каталошки број 664,665,668,669 ,5 бодова, 13.12.-19.12.2021.године 

 Семинар „ Примена иновативних комуникацијских технологија“каталошки 

број, 1133, Компетенција:компетенције за поучавање и учење,  К1 П1, 8  бодова,  

семинар  реализован у оквиру установе, 18.3. 2022.године 

  Вебинар  „Друго пилотирање државне матуре“, вебинар одржан путем Zoom 

платформе 2.3.2022. од 10- 15 часова. 

 

  Вебинар „Испитни тестови и задаци вебинар за наставике Српског језика и 

књижевности“, вебинар одржан путем Zoom платформе  15.3.2022.  

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи 

инструмента,24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и 

културу 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM
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 Сања Бероња (професор енглеског језика и књижевности) 

 Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., 

СШ „Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

 „Дигитална учионица“, обука одржана путем интернета, 10.05.2022. године, 19,5 

бодова, К1, К2, П1 

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

 

 

 Даниела Живојин (професор енглеског језика) 

 

 Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Заводза 

вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П-

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног 

процеса, 12 сати, 12 бодова, 13.10.2021. године. 

 Обука“Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“,16 бодова,11.3.2022.,Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

 Обука:“Обука за запослене-Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“,16 бодова,11.3.2022. ,Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

 Обука“Обука за запослене-породично насиље“, 16 бодова,11.3.2022. Министарство 

просвете ,науке и технолошког развоја. 

 Обука „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања 

идискриминације,злостављања и насиља“,16 бодова,11.3.2022., Министарство просвете 

,науке и технолошког развоја. 

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи 

инструмента,24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу 

 

Сања Вучуревић (професор енглеског језика) 

 

 

 Семинар „ Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала  

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу 

 

 

 

 



 

108 

Јасна Стефановић (професор немачког језика) 

 

 Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

 за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

 унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

 комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

 Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

 Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

 Стручни скуп – трибина: „Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“, 2. 

2. 2022. 1 сат и 15 минута, 1 бод, Klett друштво за развој образовања, Београд 

 Стручни скуп – трибина: „Комуникацијске вештине у школској арени“, 23. 2. 2022. 1 

сат и 15 минута, 1 бод, Klett друштво за развој образовања, Београд 

 Учешће у поступку самовредновања "SELFIE 2021-2022, session 3" у оквиру Селфи 

инструмента, 1 сат, 1 бод 

 Обука за супервизоре на завршном испиту (4424) 

 Обука за дежурног наставника на пробној државној матури, 5.4. 2022. 1 сат 

 

 

Данијел Ликар (професор латинског језика и историје): 

 

 Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки 

број 1133,компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у 

области планирања и реализације наставе орјентисане на исходе (подизање 

нивоа метотичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 

бодова, 18.03.2022. године 

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи 

инструмента,24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и 

културу 

Дејан Димитријевић (професор музичке културе) : 

 

 Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

 Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021.бодова,К2,П3), 

 Практични приступ деци са аутизмом и АДХД (13бодова), Програм обуке за запослене 

у обраазовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставвник-увођење 

електронских (19,5бодова), Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању(16 бодова), 

 Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 

1133,компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области 
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планирања и реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких 

знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

 Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године,1 

бод 

 

Биљана Шурјанчев ( Језик,медија и култура,изборни предмет) 

 

-Обука &quot;Како написати пројекат из области образовања&quot;,26.08.2021.  

 

                                                                   

Извештај саставио руководилац СВ 

                                                                                  Маја Ђекић 

 

 

11.5. Извештај о раду стручног већа за стручне предмете подручја рада Економија, право 

и администрација 

 

1. АВГУСТ-СЕПТЕМБАР 

 

Носиоци: Чланови стручног већа 

1. Драгана Алексић 

2. Слађана Вујовић 

3. Магда Кубурић 

4. Весна Банчов – координатор 

 

 

Садржај: 

1. Доношење и усвајање програма рада актива 

 

На седници Стручног већа - Економија, право и администрација, одржаној 30.08.2021., донет 

је и усвојен програм рада актива. 
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2. Подела задужења у оквиру актива 

 

На истој седници извршена је подела задужења у оквиру актива, у складу са поделом 

предмета које предајемо.  

Предмети 

 
Наставници 

Драгана 

Алексић 

Слађана  

Вујовић 

Магда  

Кубурић 

Весна  

Банчов 

Принципи 

економије 

   Прва и друга 

година 

Пословна 

економија 

Све четири 

године 

   

Рачуноводство Трећа година 

теорија 

Све четири  

године 

  

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

   Прва и друга 

година 

Јавне финансије 

 

Друга година    

Економска  

пословање 

Друга година  Трећа година  

Предмети 

 
Драгана 

Алексић 

Слађана  

Вујовић 

Магда  

Кубурић 

Весна 

Банчов 

Банкарство 

 

Трећа година    

Основи 

економије 

Четврта 

година 

   

Статистика    Трећа и четврта 

година 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

Четврта 

година 

   

Маркетинг 

 

   Четврта година 

Комерцијално 

познавање робе 

  Трећа година  

 

3. Планирање и усаглашавање градива, према Правилнику, као и критеријума оцењивања 

 

-  Школска година је по препоруци Министарства просвете, научног и технолошког развоја 

почела редовно, по првом моделу (сви ученици, часови по 45 минута). Дато је и упуство у 

вези са праћењем епидемиолошке ситуације и преласком, по потреби на моделе два и три 

(принцип семафора). 

- Извршено је планирање и усаглашавање градива, према Правилнику, као и критеријума 

оцењивања. 
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-  Планови наставе и учења, у одређеним роковима достављају се педагошкој служби. 

-   Глобални планови из свих предмета економске групе су достављени на време. 

(до 15.09.2021.) 

 

 

4. Самовредновање рада школе 

 

- Планирани су и организовани иницијални тестови.  

 



 

112 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ – резултати 

Економски техничар 

Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Весна Банчов 

1. 

Предмет: Принципи економије  

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 14 

Број ученика који нису радили: 4 

Максимално остварен број поена: 10 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 4 

од 5 до 6 3 

7 и више 3 

Укупан број ученика који су радили тест: 10 

 

2. 

Предмет: Пословна кореспонденција и комуникација 

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 14 

Број ученика који нису радили: 2 

Максимално остварен број поена: 7,5 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 8 

од 5 до 6 3 

7 и више 1 

Укупно број ученика који су радили тест: 12 

 

3. 

Предмет: Статистика  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 4 

Максимално остварен број поена: 9,5 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 11 

од  5 до 6 7 

7 и више 4 

Укупно број ученика који су радили тест: 22   

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ– резултати 
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Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Драгана Алексић 

1. 

Предмет: Пословна економија  

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 14 

Број ученика који нису радили: 4 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 5 

од 5 до 6 3 

7 и више 2 

Укупан број ученика који су радили тест: 10 

 

2. 

Предмет: Пословна еконоија 

Одељење: 3-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 20 

Број ученика који нису радили: 3 

Максимално остварен број поена: 8 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 1 

од 5 до 6 10 

7 и више 6 

Укупно број ученика који су радили тест: 17 

 

3. 

Предмет: Рачуноводство  

Одељење: 3-2                                         

Максимални број поена: 8 

Укупан број ученика: 20 

Број ученика који нису радили: 6 

Максимално остварен број поена: 7 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 7 

од 4 до 5 3 

6 и више 4 

Укупно број ученика који су радили тест: 14 
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4. 

Предмет: Пословна економија  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 2 

Максимално остварен број поена: 10 

Минимално остварен број поена: 3 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 12 

7 и више 10 

Укупно број ученика који су радили тест: 24 

 

5. 

Предмет: Монетарна економија и банкарство  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 3 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 16 

7 и више 5 

Укупно број ученика који су радили тест: 23 

 

6. 

Предмет: Основи економије  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 3 

Максимално остварен број поена: 10 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 4 

од 5 до 6 12 

7 и више 7 

Укупно број ученика који су радили тест: 23 
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ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ – резултати  

Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Магда Кубурић 

Предмет: Економско пословање  

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 20 

Број ученика који нису радили:5 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 5 

до 4 тачна одговора 0 

од 5 до 6 1 

7 и више 14 

Укупан број ученика који су радили тест: 15 

 

 

 

5. План за реализацију тимске наставе (угледни, огледни часови, корелација, пројектна 

настава) и мултимедијалних часова у оквиру економске групе предмета. 

 

- Тимска настава пранирана је у складу ШРП-ом. Реализација је у току. 

 

 

6. Договор о стручном усавршавању чланова колектива 

 

- Планирано у складу са ШРП-ом. Извештај о реализацији, биће достављен на крају 

школске године. 

За први квартал: 

- Формативно оцењивање – ЗУОВ , планирано за 07.10.2021. 

- Активно учење – 22.10. - 24.10.2021. 

 

7. Због погоршања епидемиолошке ситуације, а у складу са препоруком Министарства, 

одељење 3-2 је прешло на модел три (настава на даљину), док је одељење 4-2 на 

комбиновани облик наставе (подела на групе, које се мењају на дневном нивоу). 
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2. ОКТОБАР-НОВЕМБАР 

 

Носиоци: Чланови стручног већа 

Садржај: 

1. Планирање набавке потребне стручне литературе 

На седници стручног већа одржаној 01.10.2021., констатовано је: 

- Да је извршена  планирана набавка препоручених уџбеника од стране Министарства. 

 

 

2. Анализа резултата за протекли период (први квартал) 

 

Седница стручног већа, одржана 26.10.2021. 

 

- На основу Седнице Одељенских већа, одржаној 29.10.2021., на крају првог 

класификационог периода, констатовано је да један број ученика није задовољио, 

односно има опомене.  

- Разлози, велики број изостанака,  довело до тога, да неки ученици нису оцењени. 

Подаци о броју опомена и броју неоцених ученика налазе се у есдневнику. 

 

 

 

Предмети 

 

 

1.разред 

 

2.разред 

 

3.разред 

 

4.разред 

 

Неоцењени 

Принципи 

економије 

нема 2 / /  

Пословна економија 1 2    

Рачуноводство нема нема нема нема  

Пословна 

кореспонденција и 

комуникација 

 

нема 

 

нема 

/ /  

Јавне финансије 

 

/ 2 / /  

Економска  

пословање 

/ нема нема /  

Банкарство 

 

/ / нема /  

Основи економије / / / нема  

Статистика / / нема нема  

 

Монетарна економија и 

банкарство 

/ /  /  

нема 
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Маркетинг 

 

/ / / 3  

Комерцијално 

познавање робе 

/ / нема / / 

 

 

 

3. Допунска настава се реализује путем гугл учионице. 

 

4. Што се тиче секције, обављене су уводне активности. Ученици су упознати, са планом 

секције. 

 

5. Урађен је ИОП, за економску групу предмета за ученике. 

 

- 2-2: Пиварски Соња.  

 

- 3-2: Грубачић Рајко и Мошеску Милица (породила се). 

 

 

 

6. Реализовано је стручно усавршавање за први квартал. 

 

- Формативно оцењивање – Слађана Вујовић и Магда Кубурић, 

- Активно учење – сви чланови стручног већа. 

 

7. Реализована је и посета часовима, планирана за октобар. Посећени су часови од стране 

директора и педагога: 

 

- Рачуноводство -  Слађана Вујовић: 

- 27.09.2021., 1-2, Појам и врсте пословних промена, 

- 04.10.2021., 4-2, Порез на додату вредност и 

- 14.10.2021., 3-2, Евиденција набавке материјала – припрема за први писмени задатак. 

- Економско пословање, Магда Кубурић,  

-  01.10.2021., 3-2, Израда калкулација набавке материјала. 

Извештаји о посети су достављени наставницима. 
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 5. ДЕЦЕМБАР 

Носиоци: Чланови стручног већа 

Садржај:  

1. Утврђивање тема за матурске радове  

Утврђене су теме за матурске радове. Ученици су изабрали наставне области из којих ће 

писати матурски практичан  рад. Избор тема биће реализован у другом полугодишту. 

Такође, добили су и упуство и шаблон за израду матурског рада. 

Ове школске године имамо 26 матураната. 

Ученици су се определили: 

а) Практичан матурски рад: 

Предмет Број ученика 

Пословна економија  1 

Монетарна економија и банкарство  7 

Рачуноводство 17 

Статистика  1 

 

б) Изборни предмет: 

Предмет Број ученика 

Пословна економија  1 

Рачуноводство  2 

Макетинг 23 

 

Списак ученика са одабраним областима и изборним предметом достављен је педагошкој 

служби и директору. 

 

2. Планирање припремне наставе 

Припремна настава је планирана за друго полугодиште у складу са ШРП. 

3. Списак области  за које су се ученици определили, као и изборних предмета. 
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Матурски испит у стручним школама – економски техничар 

Редни 

број 

Презиме и име Област Тема Изборни 

предмет 

1. Бабић  Зоран Трошкови пословања у 

предузећу 

 Маркетинг 

2. Бакић  Александар Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Рачуноводство 

3. Бала Дајана Пословна средства 

предузећа 

 Меркетинг 

4. Гајевић Лука Банкарско пословање  Маркетинг 

5. Дмитров Лука Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Маркетинг 

6. Ђилас Jована Пословна средства 

предузећа 

 Маркетинг 

7. Ђоловић Ивана Банкарско пословање  Маркетинг 

8. Жебељан Немања Реализација роба и услуга  Маркетинг 

9. Јакшић Ема Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Рачуноводство 

10. Мадарас Душан Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Маркетинг 

11. Маран Урош Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Маркетинг 

12. Маријанац Катарина Пословна средства 

предузећа 

 Маркетинг 

13. Медић Нађа Пословна средства 

предузећа 

 Маркеринг 

14. Милош  Валентин Банкарско пословање  Маркетинг 

15. Милош Теодора Трошкови пословања у 

предузећу 

 Маркетинг 

16. Милошевић Никола Инвентарисање  Маркетинг 

17. Миљевић Вељко Банкарско пословање  Маркетинг 

18. Станић Надежда Банкарско пословање  Маркетинг 

19. Субић Марина Банкарско пословање  Маркетинг 

20. Самарџић Бојана Трошкови пословања у 

предузећу 

 Маркетинг 

21. Стајић Северин Пословна средства 

предузећа 

 Маркетинг 

22. Угарчина Aндријана Калкулације  Маркетинг 

23. Узелац Младен Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

 Маркетинг 

24. Усковић Санела Статистичко обухватање 

производње и промета 

 Пословна 

економија 
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Редни 

број 

Презиме и име Област Тема Изборни  

предмет 

25. Хагл Јованка Банкарско пословање 

 

 Маркетинг 

26. Цвијановић Зорана Пословна средства 

предузећа 

 Маркетинг 

 

3. Анализа резултата за протекли период (прво полугодиште): 

 

 

Предмети 

 

 

1.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

2.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

 

3.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

 

4.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

Принципи 

економије 

2,79 2,92 / / 

2 1 

2 1 

Пословна 

економија 

2,38 2,83 3,47 3,08 

3 1 / / 

2 2 1 / 

Рачуноводство 3,62 2,85 3,47 4,12 

1 1 1 / 

2 1 1 / 

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

3,87 3,42 / / 

/ / 

3 2 

Јавне финансије 

 

/ 2,75 / / 

/ 

2 

Економска  

пословање 

/ 2,92 4,58 / 

/ / 

2 1 

Банкарство 

 

/ / 3,16 / 

/ 

1 

Основи 

економије 

/ / / 3,23 

/ 

/ 

Статистика / / 4,42 3,38 

/ / 

1 / 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

/ /  / 3,04 

/ 

/ 

Маркетинг 

 

/ / / 3,62 

/ 

/ 
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Комерцијално 

познавање робе 

/ / 4,32 / 

/ 

1 

4. Допунска настава  

За ученике са недовољним оценама биће реализована допунска настава. 

 

5. Реализован је и ИОП-1, за мапиране ученике. Образац 5  достављен  је разредним 

старешинама. 

- Рајко Грубачић, 3-2 (сви предмети) и 

- Соња Пиварски,  2-2, Принципи економије, Пословна економија и Економско 

пословање. 

 

Ученица Милица Мошеску није похађала наставу тако да ИОП, није реализован. 

 

6. У овом интервалу реализован је и план стручног усавршавања „Активно учење“,  кат. 

број 408, у трајању од пет дана (базични у трајању три дана 22.-24.10.2021. и напредни у 

трајању од два дана 03.12. и 04.12.2021. године). 

Семинару су присутвовали сви чланови Стручног већа економске групе предмета. 

 

7. Одржан је час међупредметне корелације између предмета економске групе, Продаја 

робе, 17.12.2021. године у 4-2. 

Припрема за час достављена је педагошкој служби и директорици.    

У реализацији часа међупредметне корелације учествовали су сви чланови Стручног већа.    

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ДЕЦЕМБАР-ЈАНУАР 

 

Носиоци: Чланови стручног већа 

Садржај: 

1. Договор о потребном допунском раду 

2. Утврђивање тема за матурске радове  

3. Планирање припремне наставе 

4. Анализа резултата за протекли период (прво полугодиште)  

 

1. Допунски рад се реализује, што је евидентирано у претходном извештају, онако како је 

планирано ШРП-ом.  
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Путем гугл учионице, пружа се додатна подршка ученицима. Евиденција се налази у ес 

дневнику. 

Друго полугодише започели смо по трећем моделу, због ситуације са корона вирусом. 

(од 10.01-14.01.2022.). Након тога настава се одвија по комбинованом (другом моделу). 

Од 21.02.2022. , настава се одвија по првом моделу. 

Од 14.02.-18.02.2022., изменом календара рада били смо на распусту. 

План надокнаде, биће достављен у наредном периоду. 

 

2. Теме за матурске радове су утврђене. Ученици су се определили за тему, на коју ће писати 

матурски практичан рад. 

Упуство за израду рада, као и једнообразни шаблон, разредни старешина Драгана Алексић 

(уједно и професор код кога пишу радове), је доставила свим ученицима. 

Рок за предају је 01.04.2022. 

Списак тема достављен је у претходном извештају. 

 

3. Планирана припремна настава се реализује.  Драгана Алексић, Весна Банчов и Слађана 

Вујовић пружају помоћ и подршку ученицима при изради радова (консултације су у току). 

О начину полагања изборног предмета, Весна Банчов је упознала ученике. 

 За сва питања у вези полагања, израде матурских радова, предметни наставници су 

ученицима на располагању. 

 

 

4. Анализа успеха ученика на првом полугодишту је достављена на претходном извештају о 

реализацији актива. 

Извршена је и анализа успеха ученика у првом полугодишту. Реализација допунске наставе је 

у току како је и планирано ШРП. 

Посебну пажњу, треба посветити 1-2, ради лакшег савладавања стручних предмета. 
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2. ФЕБРУАР-МАРТ 

 

Носиоци: Чланови стручног већа 

Садржај: 

1. Реализација Пројекта државне матуре. 

2. Анализа реализације наставе, допунске и припремне наставе 

3. Анализа успеха ученика на трећем кварталу 

 

 

1. Реализација ПДМ.  

Као разредни старешина 4-2, носилац ове активности је Драгана Алексић. 

 

Пилот државна матура 

Ученици четвртог разреда средње стручне школе, (подручје рада: економија ,право и 

администрација, образовни профил: економски техничар), ове године учествују у пилот 

програму државне матуре Србије. Пријаве ученика су попуњене  и предате до 21.02.2022 

године. 

Професори су присуствовали вебинарима који су  организовани путем Зум платформе или 

уживо на страници Државне матуре на Фејсбуку: 23.02.2022 за наставнике средњих стручних 

школа; 15.03.2022, за наставнике српског језика и књижевности; 17.03.2022.за наставнике 

математике. 

Преко вибер групе за родитеље,родитељи су обавештени да могу присуствовати вебинару за 

родитеље 16.03.2022 у 18 часова путем Зум платформе или уживо на страници Државне 

матуре на Фејсбуку. 

У школи је организован и родитељски састанак 17.03.2022., на коме су родитељи добили све 

неопходне информације тако што им је прочитано Стручно упутство за спровођење 

пилотирања државне матуре у априлу 2022 године.  

На часовима одељенске заједнице ученици су више пута упознати са обавезама и правилима 

понашања на испиту. 

Термини полагања испита су: 

Уторак, 05.04.2022: Српски језик и књижевност 

Среда, 06.04.2022:  Математика 

Петак, 08.04.2022:  Теоријски делови стручних испита  

Од 05.04 (после 18 часова) до 19.04.2022 биће прегледани тестови на нивоу школе.   
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2. Због измене Школског календара и увођења распуста у периоду од 14.02.-18.02.2022., 

дошло је до проблема у реализацији планираног. Многе писмене провере заказане за 

тај период, морале су бити померене, што је и довело до проблема у реализацији. 

Што се тиче допунске и припремне наставе, то се реализује по плану. 

ИОП  је такође реализован за све ученике, осим за ученицу М.М. 

 

Чланови Стручног тима похађали су семинар, који је био реализован 18.03.2022. 

Семинар је био на тему Примена иновативних комуникацијских  технологија. 

 

 

 

3. Анализа успеха на трећем кварталу: 

 

 

 

Предмети 

 

 

1.разред 

 

2.разред 

 

3.разред 

 

4.разред 

 

Неоцењени 

Принципи 

економије 

7 1 / /  

Пословна 

економија 

3 1 нема 3  

Рачуноводство 

 

нема нема 1 нема  

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

 

1 

 

4 

/ /  

Јавне финансије 

 

/ 2 / /  

Економско  

пословање 

/ нема нема /  

Банкарство 

 

/ / нема /  

Основи 

економије 

/ / / 2  

Статистика / / 1 нема  

 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

/ /  /  

нема 

 

Маркетинг 

 

/ / / 4  

Комерцијално 

познавање робе 

/ / нема / / 

 

 



 

126 

 

1. МАЈ-ЈУН 

Носиоци: чланови стручног већа 

Садржај:  

1. Организација матурских и поправних испита 

2. Анализа рада актива на крају школске године 2021/2022. 

3. Учешће у реализацији анализе самовредновања рада школе 

4. Евалуација стручног усавршавања чланова стручног већа 

5. Остало (Посете факултета, институција). 

1.Организација  и реализација матурских испита: 

На матурски испит изашло је 26. ученика и сви су положили. 

- Одбрана рада, 07.06.2022. и  

- Изборни предмет, 10.06.2022. године. 

 

 Предмет: Број ученика Просечна оцена 

1. Одбрана практичног 

матурског рада 

26  

 Статистика 1 5,00 

 Пословна економија 1 5,00 

 Монетарна економија и 

банкарство 

7 4,14 

 Рачуноводство 17 4,64 

2. Изборни предмет 26  

 Маркетинг 23 3,96 

 Пословна економија 1 5,00 

 Рачуноводство 2 3,00 

 

Успех на матурском испиту: 

Успех Број ученика 

Одличних:  8 

Врло добрих: 11 

Добрих:  5 

Довољних:  2 

ПРОСЕЧНА  

ОЦЕНА 

 

 

3,95 
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Матурски испит у стручним школама – економски техничар 

 

 Ученици су се определили за области из следећих  наставних предмета из  којих ће писати матурски 

практичан рад:  

Статистика  - 1 ученик , Пословна економија – 1 ученик,Монетарна економија и банкарство -7 

ученика,Рачуноводство – 17 ученика 

Изборни предмети које ће ученици бранити на матурском испиту су: 

 Пословна економија-1 ученик,Рачуноводство- 2 ученика,Маркетинг-23 ученика 

 

Редни 

број 

Презиме и име Област Тема Изборни 

предмет 

1. Бабић  Зоран Трошкови пословања у 

предузећу 

Појам и подела трошкова Маркетинг 

2. Бакић  Александар Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Евиденција пословних 

прихода у привредном 

друштву 

Рачуноводство 

3. Бала Дајана Пословна средства 

предузећа 

Трошкови зарада и накнада 

зарада 

Меркетинг 

4. Гајевић Лука Банкарско пословање Појам и врсте 

краткорочних активних 

банкарских послова 

Маркетинг 

5. Дмитров Лука Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Евиденција финансијских 

и осталих прихода у 

привредном друштву 

Маркетинг 

6. Ђилас Jована Пословна средства 

предузећа 

Евиденција основних 

средстава 

Маркетинг 

7. Ђоловић Ивана Банкарско пословање Аспекти анализе кредита у 

банкарском пословању 

Маркетинг 

8. Жебељан Немања Реализација роба и услуга Евиденција реализације 

робе када се залихе 

евидентирају по набавној 

цени  

Маркетинг 

9. Јакшић Ема Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Евиденција пословних 

расхода привредног 

друштва 

Рачуноводство 

10. Мадарас Душан Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Евиденција реализације 

робе када се залихе 

евидентирају по продајној 

цени без ПДВ-а 

Маркетинг 

11. Маран Урош Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Евиденција финансијских 

и осталих расхода у 

привредном друштву 

Маркетинг 

12. Маријанац Катарина Пословна средства 

предузећа 

Трошкови амортизације Маркетинг 

13. Медић Нађа Пословна средства 

предузећа 

Пословна средства-појам и 

врсте (основна и обртна 

средства) 

Маркеринг 

14. Милош  Валентин Банкарско пословање Неутрални и сопствени 

банарски послови 

Маркетинг 
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15. Милош Теодора Трошкови пословања у 

предузећу 

Трошкови производних и 

непроизводних услуга 

Маркетинг 

16. Милошевић Никола Инвентарисање Инвентарисање-појам 

,врсте и организација 

Маркетинг 

17. Миљевић Вељко Банкарско пословање Појам и врсте дугорочних 

активних банкарских 

послова 

Маркетинг 

18. Станић Надежда Банкарско пословање Банкарски агрегати Маркетинг 

19. Субић Марина Банкарско пословање Појам и врсте дугорочних 

пасивних банкарских 

послова 

Маркетинг 

20. Самарџић Бојана Трошкови пословања у 

предузећу 

Трошкови материјала, 

ситног инвентара и 

амбалаже 

Маркетинг 

21. Стајић Северин Пословна средства 

предузећа 

Евиденција потраживања  

по основу продаје 

Маркетинг 

22. Угарчина Aндријана Калкулације Методи и врсте 

калкулација 

Маркетинг 

23. Узелац Младен Приходи и расходи у 

пословању предузећа 

Добит као финансијски 

резултат и распоређивање 

добити 

Маркетинг 

24. Усковић Санела Статистичко обухватање 

производње и промета 

Апсолутни и релативни 

показатељи динамике 

појава производње и 

промета 

Пословна 

економија 

25. Хагл Јованка Банкарско пословање Појам и врсте пасивних 

банкарских  послова 

Маркетинг 

26. Цвијановић Зорана Пословна средства 

предузећа 

Обрачун и књижење 

трошкова материјала по 

стварним набавним ценама 

Маркетинг 

 

 

        Одељенски старешина  

Драгана Алексић 
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2. Анализа рада Актива на крају школске 2021/2022. 

Успех ученика на крају школске године из стручних предмета: 

 

Предмети 

 

 

1.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

2.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

 

3.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

 

4.разред 

 

*просек 

*недовољних 

*неоцењених 

 

Принципи 

економије 

2,64 2,91 / / 

3 / 

/ 1 

Пословна 

економија 

2,55 2,91 3,42 3,12 

1 / / / 

/ / / / 

Рачуноводство 3,32 3,00 3,63 4,04 

/ / / / 

/ / / / 

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

3,45  3,36 / / 

/ / 

/ 1 

Јавне финансије 

 

/ 2,73 / / 

/ 

 

Економско  

пословање 

/ 3,18 4,47 / 

/ / 

  

Банкарство 

 

/ / 3,37 / 

/ 

/ 

Основи 

економије 

/ / / 3,15 

/ 

/ 

Статистика / / 4,21 3,27 

/ / 

/ / 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

/ /  / 3,08 

/ 

/ 

Маркетинг 

 

/ / / 3,35 

/ 

/ 

Комерцијално 

познавање робе 

/ / 4,63 / 

/ 

/ 

Економија и 

бизнис 

/ / / 5,00 
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Сви часови из стручних предмета су одржани, увидом у ес дневник. 

 

Предмети 

 

 

1.разред 

П/О 

 

2.разред 

П/О 

 

3.разред 

П/О 

 

4.разред 

П/О 

Принципи 

економије 

111/111 108/106 / / 

Пословна 

економија 

74/74 72/71 70/70 66/66 

Рачуноводство 

Теорија 

Вежбе 

 

74/ 

74+74/74+74 

 

72/72 

72/71         

 

70/70 

70+70/71+71 

 

66 

66+66/66+66 

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

 

74+74/74+74 

 

72/72 

/ / 

Јавне финансије 

 

/ 72/72 / / 

Економско  

пословање 

/ 72/70 70+70/71+71 / 

Банкарство 

 

/ / 70/70 / 

Основи 

економије 

/ / / 66/66 

Статистика 

 

/ / 70+70/71/71 66/66 

Монетарна 

економија и 

банкарство 

/ /  /  

66/67 

Маркетинг 

 

/ / / 66/66 

Комерцијално 

познавање робе 

/ / 70 / 

Економија и 

бизнис 

(изборни) 

/ / / 64/66 

 

Часови допунске и припремне наставе, такође су реализовни како је планирано. 

 

 Наставник 

 

Предмет, разред и врста наставе број часова 

1. Весна Банчов Принципи економије, 1-2 (допунска) 

Принципи економије, 2-2 (допунска) 

Статистика, 4-2 (припремна) 

Марктетинг, 4-2 (припремна) 

 

6 

5 

5 

5 
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2. Драгана Алексић 

 

 

 

Пословна економија,1-2 (допунска) 

Пословна економија, 2-2, (допунска) 

Рачуноводство (допунска) 

Пословна економија,4-2 (припремна) 

Монетарна економија и банкарство 

(припремна) 

8 

8 

4 

5 

5 

3. Слађана Вујовић 

 

 

 

Рачуноводство 1-2, (допунска) 

Рачуноводство 2-2, (допунска) 

Рачуноводство 3-2,  

Рачуноводство, 4-2 (припремна) 

4 

5 

5 

4 

4. Кубурић Магда 

 

 

 

/ / 

 

3. Учешће у реализацији анализе самовренодновања рада школе. 

ЗАВРШНИ (ГОДИШЊИ) ТЕСТОВИ – резултати 

Економски техничар 

Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Весна Банчов 

1. 

Предмет: Принципи економије  

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 13 

Број ученика који нису радили: 4 

Максимално остварен број поена: 9,5 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 3 

7 и више 4 

Укупан број ученика који су радили тест: 9 

 

2. 

Предмет: Пословна кореспонденција и комуникација 

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 13 

Број ученика који нису радили: 4 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 1,5 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 5 

7 и више 2 

Укупно број ученика који су радили тест: 9 
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Предметни наставник: Слађана Вујовић 
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ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ– резултати  

Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Драгана Алексић 

1. 

Предмет: Пословна економија  

Одељење: 2-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 12 

Број ученика који нису радили: 2 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 5 

од 5 до 6 3 

7 и више 2 

Укупан број ученика који су радили тест: 10 

 

2. 

Предмет: Пословна економија 

Одељење: 3-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 19 

Број ученика који нису радили: 2 

Максимално остварен број поена: 8 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 1 

од 5 до 6 10 

7 и више 6 

Укупно број ученика који су радили тест: 17 

 

3. 

Предмет: Рачуноводство  

Одељење: 3-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 19 

Број ученика који нису радили: 5 

Максимално остварен број поена: 7 

Минимално остварен број поена: 1 

до 4 тачна одговора 7 

од 4 до 5 3 

6 и више 4 

Укупно број ученика који су радили тест: 14 
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4. 

Предмет: Пословна економија  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 2 

Максимално остварен број поена: 10 

Минимално остварен број поена: 3 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 12 

7 и више 10 

Укупно број ученика који су радили тест: 24 

 

5. 

Предмет: Монетарна економија и банкарство  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 3 

Максимално остварен број поена: 9 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 2 

од 5 до 6 16 

7 и више 5 

Укупно број ученика који су радили тест: 23 

 

6. 

Предмет: Основи економије  

Одељење: 4-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 26 

Број ученика који нису радили: 3 

Максимално остварен број поена: 10 

Минимално остварен број поена: 2 

до 4 тачна одговора 4 

од 5 до 6 12 

7 и више 7 

Укупно број ученика који су радили тест: 23 
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Школска 2021/2022. година 

Предметни наставник: Магда Кубурић 

1. 

Предмет: Економско пословање 

Одељење: 3-2                                         

Максимални број поена: 10 

Укупан број ученика: 19 

Број ученика који нису радили: 6 

Максимално остварен број поена: 9,5 

Минимално остварен број поена: 5 

до 4 тачна одговора / 

од 5 до 6 1 

7 и више 12 

Укупан број ученика који су радили тест: 13 

 

 

4. Евалуација стручног усавршавања чланова Актива 

 

Учешће у поступку самовредновања  СШ „Вук Караџић“ Сечањ: 

 Самовредновање „SELFIE 2021-2022.  

Семинари:  

1. Активно учење/настава 1: основни ниво – ЗУОВ, К2, П3 

2. Активно учење/настава 2: напредни ниво – ЗУОВ, К2, П3 

3. Примена иновативних комуникацијских технологија, К1, П3 

4.        Формативно оцењивање – ЗУОВ 

 

5. Посете других организација 

 

Представници Економског факултета из Суботице 30,03.2022., посетили су матуранте и 

презентовали своју образовну установу.  

Посета  04.04.2022., представника Народне банке Србије и реализација презентације на тему 

кредита и стипендија.  

НСЗ одржала је радионицу у оквиру пројекта Караван запошљивости  (20.05.2022). 
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         Координатор Стручног већа: 

                                    Весна Банчов 

12.  Извештај о самовредновању школе 

 

Чланови тима: 

Данијела Алексић, директор школе 

Соња Грубачић Рајин, координатор тима 

Кристина Лубурић, наставник 

Јелена Лојовић, наставник 

Татјана Шaренац, наставник 

Данијел Ликар, наставник 

Радослав Поповић, представник Савета родитеља 

Јелена Вуковић, представник локалне самоуправе 

Дамјана Петров, представник Ученичког парламента 

 

 

НАЗИВ ШКОЛЕ СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

Адреса Гимназијска 2 

Место и општина Сечањ, Сечањ 

Телефон 023/3841-035 

Директор Данијела Алексић 

Веб сајт www.vukkaradzicsecanj.edu.rs 

 

Имејл адреса srednjasecanj@gmail.com 

 

ФБ страница https://www.facebook.com/srednjasecanj  

(Srednja škola „Vuk Karadžić“ Sečanj) 

Инстаграм страница srednja_skola_vuk_karadzic 

 

Датум оснивања 18.02.1964. 

Матични број 08018936 

Дан школе 08. новембар 

http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/
mailto:srednjasecanj@gmail.com
https://www.facebook.com/srednjasecanj
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Укупна површина школе 2349.68м
2 

Број запослених 45 

Број ученика 174 

Број смена у школи Једна смена – преподневна 

Језик на коме се изводи настава Српски 

Страни језици Енглески, немачки  

Подручја рада школе Гимназија 

Економија, право и администрација 

Машинство и обрада метала 

Шифра делатности 90210 

 

Средња школа „Вук Караџић“ налази се у седишту средњебанатске, неразвијене, пограничне 

општине у месту Сечањ који је административни и културни центар општине. То је и једина 

средња школа на њеној територији.  

Сечањ је по својим карактеристикама типично равничарско село. Смештен је тридесетак 

километара југоисточно од Зрењанина на магистралном путу према суседној Румунији , од 

које је удаљен двадесетак километара.  

Овај део Баната насељавали су народи различитих језичких група и вероисповести, што је 

уствари изражавало вољу владара које је Банат често мењао. Ове крајеве, све до Темишвара, 

прво су населили Срби са југа, из Рашке и касније из Србије, затим су дошли Мађари, а потом 

Немци са севера. У периоду опште колонизације, након Другог светског рата Сечањ су 

населиле породице из билећког, мостарског среза и један број становника са Косова и 

Метохије и Македоније. 

Школа је основана 1964. године, као Гимназија. Реформом образовања из 1978. године назив 

Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „Вук Караџић“. 

Од 1970. године настава се одвија у новоизграђеном објекту, који је налази у  природном 

окружењу на обали реке Тамиш. У непосредној близини налазе се спортски терени  ФК 

„Билећанин“   

Укупна површина школске зграде је 2349.68м
2
. Школа поседује и отворени простор од 10000 

м
2
 на коме су изграђени спортски терени (1600 м

2
)- тениски терени,теретана на отвореном, 

кошаркашки и фудбалски терен, а преостали део простора претворен је у парк. 

Данас школа има верификована решења за три подручја рада : 

Машинство и обрада метала; 

Економија, право и администрација; 

Гимназија. 

У оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила: 

Механичар моторних возила; 

економски техничар;  

гимназија општег типа. 
 

Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa: 
 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Аутомеханичар 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 
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Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 
 

 
Гимназија - општи 

тип 

 
106-022-00008/2004-01 

 
19.01.2004. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe и културу 

 
Економски 
техничар 

 
128-022-391/2022-01 

 
13.07.2022. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

 
Механичар грејне и 
расхладне технике 

 
128-022-896/2017-01 

 
26.12.2017. 

Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa 

зa oбрaзoвaњe, упрaву и нaциoнaлнe 

мањине – националне зajeдницe 

Механичар 
моторних возила 

128-022-197/2022-01 26.04.2022. 

 

Визија 

Наша школа треба да буде: 

Школа у којој се пита и анализира, мисли и ствара, где се развијају индивидуалне и 

колективне способности; 

Неизоставни субјект збивања у локалној заједници; 

Установа  у којој се подстиче радна атмосфера, у којој се настава организује по савременим 

методама, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима сваког ученика; 

Установа у којој је наставна пракса  и настава прилагођена потребама тржишта рада и 

потребама младих за целоживотно учење; 

Отворена за  размену знања, и  искустава  и сарадњу; 

Школа чији ученици развијају такве  вредносне ставове  који их чине људима спремним за 

живот у глобалном свету. 

 

Мисија 

Мисија наше школе је подстицање развоја сваког ученика  и наставника; 

Развијење савремених процеса усвајања знања; 

Подстицање креативности код ученика и наставника о стварање личности способних за 

тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима; 

Развијање потребних способности за разумевање окружења, активан однос према 

њему,припремање ученика за успешан избор и наставак школовања , као и за професионални 

развој; 

Мисија  школе је да помаже у формирању моралне зреле личности са изграђеним системом 

вредности која је у духу толеранције, хуманости ,демократских вредности, спремности да 

разуме и прихвати постојеће разлике. 

 

Начела 
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Начела којима желимо да се водимо у раду: 

Висок квалитет васпитно-образовног рада за све; 

Једнаке образовне  могућности  за све; 

Укљученост свих ученика у  васпитно- образовни рад; 

Поштовање људских права и права деце; 

 Компетентност и професонална етика запослених; 

Неговање интеркултурализма. 

 

Самовредновање квалитета рада спроведено је на основу: 

1. Правилник о стандардима квалитета рада уставнове од 2.8.2018. ( Просветни гласник 

бр.14), 

2. Правилник о вредновању квалитета рада установе 10/2019-81 

Задаци самовредновања произилазе из постављених циљева самовредновања, а у складу су 

 

и са индикаторима. У оквиру сваког вреднованог стандарда, дате су детаљније информације о 

задацима који се односе на тај стандард.  

Информације о методолошком оквиру самовредновања дате су за сваки вредновани стандард 

посебно. 

 

Тим за самовредновање је пошао од следеће одлуке о валуацији (процени) стандарда: 

 

 Стандард је неостварен уколико има мање од половине остварених индикатора


(мање од 49%);



 Стандард је делимично остварен уколико има половину или нешто више од 

половине присутних индикатора (50% до 75%);


 Стандард је добро остварен уколико има знатно више од половине остварених 

индикатора (76% до 95%); уколико су, на пример, сви индикатори остварени, 

изузев једног;


 Стандард  је  у  потпуности  остварен  уколико  су  присутни  сви  индикатори
(96% до 100%);

Важно је нагласити да процена присутности односно остварености индикатора не мора бити 

потпуна. Индикатори могу бити присутни у мањој мери, у већој мери, или у потпуности, што 

свакако зависи од осмишљених активности и постављених задатака у оквиру самовредновања 

одабране области. Поједине области квалитета су подложније релативизацији него друге. 

Управо стога је потребно како у планирању, тако и у процесу евалуирања јасно разграничити 

степен важности одредница на основу којих процењујемо у којој је мери присутан одређени 

индикатор. Другачије речено, евалуација појединих индикатора може бити 
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реализована на различите начине, као што су и сами индикатори по степену конкретности 

различити, те ће и њихова процена, у складу са тим, варирати. На пример, можемо имати 

ситуацију да су сви индикатори, који чине одређени стандард, присутни у раду школе, али да 

су сви остварени у већој мери. Тај стандард можемо оценити као добро остварен или као 

стандард који је у потпуности остварен, што ће зависити од тога којим ћемо одредницама, на 

основу којих процењујемо индикаторе, дати предност, односно које ће то одреднице 

превагнути у тој процени. Дакле, подвлачимо да је представљена одлука о евалуацији грубо 

одређена и да се прецизније евалуирање врши тек након квантитативне и квалитативне обраде 

података односно реализовања осмишљених активности. 

 

Стандард  НИЈЕ остварен ако је оцењен нивоом остварености 2. 

 

Стандарди који су кључни за вредновање дефинисани су Правилником о стандардима квалитета 

рада установе ("Службени гласник РС", бр. 7/11 и 52/11) у делу Стандарди квалитета рада 

установа, тач. 1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 4.1, 5.3, 5.5, 6.4. и 7.2. и пет изабраних стандарда. 

 

Коначна оцена установе се доноси на основу следеће табеле: 

 

ОЦЕНА   КРИТЕРИЈУМ 
 

    
 

4 

  Уколико је остварено више од 75% свих стандарда 
 

  

укључујући 100%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

3 

  Уколико је остварено више од 50% свих стандарда 
 

  

укључујући 75%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

2 

  Уколико је остварено више од 30% свих стандарда 
 

  

укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање. 

 

   
 

    
 

1 

  Уколико не остварује минимум од 30% свих стандарда 
 

  

укључујући 50%стандарда који су кључни за вредновање. 
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Самовредновање кључне области квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЛИСТА СТАНДАРДА И ИНДИКАТОРА У ОКВИРУ ВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. 

2.1.1. Наставник јасно истиче циљеве учења. 
 

2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче. 
 

2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа. 

2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве. 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. 

 

2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање 
задатака/проблема. 

2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим. 

 

2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из 
свакодневног живота. 
 

2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих 
области. 

2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу. 

 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
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2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика. 

 

2.3.3. Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама 
ученика. 

 

2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и 
васпитним потребама. 

 

2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу 
ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу. 

2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу. 
 

2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу. 

2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу. 
 

2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања. 

2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење. 
 

2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења. 

2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. 

 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа. 
 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу. 

 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 
договореним правилима. 

2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства. 

2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 
(користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу). 
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2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа. 

 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика. 
 

2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика. 

 

2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 
њиховом раду. 

2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак. 

 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу. 

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
 

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
 

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу 

 

Задаци самовредновања које је тим одредио за школску 2021-2022. из области 

квалитета настава и учење су: 

 Утврдити да ли сваки наставник има годишњи и оперативни план рада за свој предмет, 
сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима стручног 
већа.

 Анализирати и утврдити да ли се наставници редовно припремају за наставу водећи 
рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад.

 Анализирати часовe са циљем утврђивања и вредновања следећих покатеља: 
комуникација и сарадња, рационалности организација, подстицање ученика, корелација и 
примена знања.
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 Утврдити ниво одговорности ученика и колико је развијен одговоран однос према учењу и 
колики је степен самосталности у раду.

 Утврдити у којој се мери у школи примељују активни облици учења и у којој мери 
ученици планирају свој рад и придржавају се тог плана.

 Утврдити да ли се оцењивање ученика врши систематски, редовно и у континуитету.
 

У току школске 2021-2022.године директор и  стручни сарадник присуствовале су на 36 часа. 
Часови су праћени уз помоћ обрасца за посматрање и вредновање часа. Сваки наставник је од 

директора и педагога  добио повратну информацију о вредновању часа путем разговора после 
посећеног часа. Након тога наставницима посећених часова прослеђени су писани извештаји са 

посећених часова.  

Од укупног броја посећених часова било је 6 часова међупредметне корелације. То су Чудесни 
свет параболе наставници Славица Бероња и Предраг Вујновић у одељењу 2-4; Савремена 

политичка карта крајем 19. и почетком 20. века наставници Цвијета Томовић и Данијел Ликар у 
одељењу 2-4; Човек у рату, наставници Маја Ђекић и Данијел Ликар у одељењу 1-1; 

Просветитељство наставници Златко Јелисавац и Данијел Ликар у одељењу 4-4; Облици 
наставници Обрад Шкипина, Оливера Марјановић, Растко Рацић у одељењима 1-1 и 2-1; 

Економско пословање наставници Драгана Алексић, Весна Банчов, Магда Кубурић, Слађана 
Вујовић у одељењу 4-2. 

 

Посећена су током године и три часа одељенског старешине у одељењима 1-1, 3-4 и 4-4. 

 

Часови који су имали елементе угледног: 

-Економско пословање Магда Кубурић у одељењу 3-2 

-Социологија са правима грађана Кристина Лубурић у одељењу 3-2 

-Ликовна култура Оливера Марјановић у одељењу 2-1 

-Језик, медији и култура Биљана Шурјанчев у одељењу 2-4 

-Математика и физичко и здравствено васпитање Славица бероња и Предраг Вујновић у одељењу 

2-4 

-Уметност и дизајн Јасна Стефановић у одељењу 4-4 

Пројектну наставу реализовале су Кристина Лубурић на тему Вршњачко насиље у одељењу  

3-2 и Марија Крнетић на тему Бирам културу у одељењу 2-4. 

Сви  наставници чији су часови посећени поседују  годишњи и оперативни план рада за свој 

предмет, сачињен у складу са писаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима 

стручног већа. 

Анализом је  утврђено  да сви  наставници чији су часови посећени не припремају се  редовно за 

наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. У питању је мали 
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број наставника (четворо), са којима је обављен педагошко-инструктивни разговор и дате су им 

смернице за даљи рад. 

Посета редовним часовима: 36 (27 вреднованих часова, средња оцена: 2,91) 

 

МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ: 

 

 Применити знања стечена на семинару «Активно учење» и  « Формативно оцењивање»

 Наставници би требало међусобно да посећују часове, независно од педагошко-
инструктивног рада директора школе и стручног сарадника.

 Наставници би требало да одрже што више огледних и угледних часова.  

 

 На основу Извештаја број 902-424-614-23/2022-15(0д 25.05.2022. о посебно стручно-

педагошком надзору Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе предлаже унапређење 

и употребу различитих метода и техника у наставном процесу у циљу веће 

индивидуализације и већег учешћа ученика у њему).
 

У кључној области Настава и учење вредновано је подручје  

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу и показатељи:  

2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима. 
3.  

2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима. 

2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика. 
4.  

2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 

2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и 
коментаришу у вези са предметом учења на часу. 

 

Анализа Упитника о особинама које ученици цене и које не цене код својих наставника. 

Циљ овог Упитника је да увидимо које особине наставника ученици највише цене, а које не. Сем 

тога желимо да сазнамо шта ученици цене , а шта не   цене у организацији рада школе. 
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Питања су подељена у три категорије: 

А) КОЈЕ ОСОБИНЕ ЦЕНИТЕ У ОДНОСИМА  НАСТАВНИК-УЧЕНИК, 

Б) МОЛИМО ВАС ДА ПРОЦЕНИТЕ ОСОБИНЕ НАСТАВНИКА КАО ДОБРОГ                                                              

ПРЕДАВАЧА 

В) МОЛИМО ДА ПРОЦЕНИТЕ ОДНОС  НАСТАВНИКА У ВАШОЈ ШКОЛИ ПРЕМА                                                                                              

ВАМА 

Уз постављена питања су одговори у виду петостепене скале: 

5. Веома ценим             (ВЦ)                                                                                                                                                    

4. Ценим                          (ЦН)                                                                                                                                            

3. Углавном ценим       (УГЦ)                                                                                                                                       

2. Не ценим                    (НЦ)                                                                                                                                      

1. Веома не ценим       (ВНЦ) 

 Анкетирани су ученици сва четири разреда гимназијског и економског смера и први разред 

машинског смера. Резултати Упитника приказани су у табели 1. и табели 2. 

 

Анлиза групе питања под А –„ КОЈЕ ОСОБИНЕ ЦЕНИТЕ У ОДНОСИМА  НАСТАВНИК-

УЧЕНИК“ 

У овој анализи издвојили смо  особине наставника које су од највећем проценту  означене 

максималном и оне које су означене минималном оценом. Резултати ове анкете приказани 

су у табели 1. 

Први разред 

Анкетирани су ученици 1/1,  1/2 и  1/4  одељења.  

Највше ученика одељења 1/1 веома цени када наставник  помаже ученицима и када  разуме 

ученике ( питања под 1. и 2.), а најмање цене другарски однос и објективност наставника( питања 

9 и 10 ). У овом одељењу је један одличан ученик и он је са веома ценим или ценим одговорио на 

сва питања из ове категорије. 

Највише ученика одељења 1/2 веома цени када наставник цени ученике и њихов рада  и када 

наставник помаже ученицима (питања 12 и 1) Веома не цене да наставник воли ученике (питање 

5), да наставник разговара о проблемима ученика (питање 13) и да наставник не вређа ученике 

(итање 25). Одлични ученици у овом одељењу, два ученика, не цене када наставник помаже 

ученицима и не цене да наставник није строг (питање 4)- 

Највише ученика одељења 1/4 веома цени особину наставника да разуме ученике и да је једнак 

према свима.(питање 2 и 3), а веома не цене да наставник воли ученике (питање 5). Одлични 
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ученици веома цене да наставник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно 

понаша и да не вређа ученике. Веома не цене особину да наставник има другарски однос према 

ученицима. 

Из наведеног закључујемо да ученици првог разреда, веома цене да наставник разуме ученике и 

не цене особину наставника да воли ученике. Одлични ученици у првом разреду веома цене да 

настаник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно понаша и да не вређа ученике 

Други разред 

Анкетирани су ученици 2/2 и 2/4 одељења. 

Ученици 2/2 веома цене да наставник помаже ученицима (питање 1) и да цени ученике и њихов 

рад (питање 12), а  веома не цене да је наставник објективан (питање 10). Одлични ученици (два 

ученика) у 2/2 су на све одговоре, из ове категорије одговорили са веома ценим или ценим . 

Ученици 2/4 веома цене када наставник подстиче ученике на рад, када се културно понаша, када 

цени ученике и њихов рад и када није груб према ученицима. Веома не цене да је наставник благ. 

Ово се поклапа и са мишљењем одличних ученика. 

Може се закључити да највише ученика другог разреда веома цени да насавник цени ученике и 

њихов рад, а веома не цени када је наставник благ. 

Трећи разред 

Анкетирани су ученици 3/2 и 3/4 

Највише ученика одељења 3/2 веома цени да се наставник културно понаша и да цени ученике и 

њихов рад (питања 8 и 12).  Ученици веома не цене кад наставник вређа ученике (питање 15). 

Сви ученици одељења 3/4 веома цене да наставник помаже ученицима, разуме их, према свима је 

једнак, цени ученика и његов рад, не вређа ученике и није груб ( питања 1, 2, 3, 15, 16).  Највише 

минималних оцена добила је особина наставника да је благ (питање 11). Ово се поклапа и са 

мишљењм одличних ученика 

Видимо да највише ученика трећег разреда веома цени особину наставника да се културно понаша, да 

помаже ученицима, не вређа ученике и није груб, а не веома не цени особину да наставних вређа ученике  

и да је благ. Одлични ученици трећег разреда веома цене особину да се наставник културно понаша , да 

цени ученике и да помаже ученицима, а не веома цене особину да је груб и вређа ученике. 



Табела 1. Група питања под А –„ Које особине цените у односима  наставник-ученик“ 
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Четврти разред 

Највише ученика одељења 4/2 веома цени да је наставник  једнак према свима и објективан (питање 3 

и 10), а веома не цене да наставник захтева ред и дисцилину, да разговара о пробелима ученика и да 

не вређа ученике. Сва три одлична ученика у овом одељењу веома цене особину наставника да је 

објективан. 

Највише ученика одељења 4/4  веома цени да наставник помаже и разуме ученике и да је једнак према 

свима ( питања 1, 2, 3). Особина која је најниже оцењена од ученика је не цени да је наставник благ и 

да разговара о проблемима ученика ( питање 11). Сви одлични ученици овог одељења веома цене и 

цене да наставник не вређа ученике. 

Можемо закључити да ученици 4. разреда веома цене да је наставник једнак према свима, а да је са 

веома не ценим највише оцењена особина да наставник разговара о проблемима ученика. 

 

Закључак: 

Већина ученика наше школе веома цени следеће особине наставника: да је једнак према свима, да 

цени ученике и њихов рад и да разуме ученике. Са веома не ценим су најчешће означаване особине: 

да разговара о проблемима ученика, да је благ и да не вређа ученике. 

Одлични ученици наше школе веома цене да наставник не вређа ученике, да је објективан, да 

наставник разуме ученике, да је једнак према свима, да се културно понаша, особина која се најмање 

цени од стране одличних ученика је да је наставник благ.  

 

 

Анлиза групе питања под Б „МОЛИМО ВАС ДА ПРОЦЕНИТЕ ОСОБИНЕ НАСТАВНИКА 

КАО ДОБРОГ ПРЕДАВАЧА“ 

Анализа ове групе питња рађена је на нивоу школе.  Резултати ове групе питања дати су у табели 2  

Од укупног броја 72% анкетираних ученика  као особину доброг предавача  веома цени да добро 

објашњава, 51% да јасно и динамично излаже, 46% да наставник више понавља , а 22%  да више 

упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. Највише ученика, 19% , веома не цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

-  93% одличних ученика веома цени  да наставник добро објашњава, а свега 14 % веома цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 14% одличних ученика 

веома не цени   да наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

- 97% врлодобрих ученика веома цени  да наставник добро објашњава, а 41%  веома цени   да 

наставник више упућује ученике да се сами  припреме из појединих тема. 

- 63% добрих ученика веома цени   да наставник више упућује ученике да се сами  припреме из 

појединих тема, 58% веома цени  да наставник добро објашњава, а по 54% да наставник више 

понавља и јасно и динамично излаже. 

Анлиза групе питања под В „МОЛИМО ДА ПРОЦЕНИТЕ ОДНОС  НАСТАВНИКА У ВАШОЈ 

ШКОЛИ ПРЕМА  ВАМА“ 

Анализа ове групе питња рађена је на нивоу школе и због специфичности питања                           ( 

одговорима ученици оцењују наставнике) биће образложена по сваком питању са оценама за које су 
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се ученици одлучили у највећем проценту и проценат ученика који су изабрали најнижу оцену за то 

питање.  Резултати ове групе питања дати су у табели 2.  

1. питање  -51% ученика наше школе веома цени да су наставници веома љубазни, а  3% веома не 

цени . 

2. питање -  56% ученика  наше школе веома цени да наставници знају ученике по имену и културно 

им се обраћају, а 1,6% веома не цени. 

3. питање  - 42% ученика веома цени да их наставници подстичу на рад и настоје  да сви буду 

успешни у раду, а 0,78% веома не цени . За ово питање је интересантно да је 41%  ученика 

одговорило са ценим. 

4.  питање – 30% ученика веома цени да их наставници ретко  оцењују слабим оценама и да оставњају 

времена да се градиво научи , а 4% веома не цени. ( 29%  ученика је одговорило са ценим). 

5. питање -  33% ученика углавном цени   да је настава веома интересантна, а  5,5%  веома не цени. 

6. питање – 34% ученика веома цени да на часовима не влада крута дисциплина, већ да могу да се 

крећу и сарађују једни с другима,  а 8% веома не цени. 

Закључак:  

У просеку  је 35% ученика доделило наставницима оцену веома ценим, 31% ценим, 20% углавном ценим; 

10% не ценим и 4% веома не ценим . Видимо да је укупни број ученика који не цени и веома не цени рад 

наставника 14%.  
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Табела 2. група питања под Б „Молимо вас да процените особине наставника као доброг  предавача“ и  В „ Молимо да процените однос  

наставника у вашој 
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вама“
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Анализа упитника о ставовима и мишљењу ученика о школи 

Анкетирано је одељење 4/₄, радило је укупно 22 ученика. Овим упитником желимо да сазнамо 

шта ученици цене (воле) у раду своје школе а шта не цене. Шта би требало променити да би 

школа била драга да би  је волели као свој најдражи дом. 

Упитник је подељен на 5 категорија: 

А.) Однос наставника 

Б.) Оцењивање  

В.) Планирање наставе 

Г.) Мотицација ученика  у раду 

Д.) Учешће ученика у организацији наставем 

Уз свако питање наведени су одговори: 

5. Веома се слажем (ВС) 

4. Слажем се (СЛ) 

3. Углавном се слажем (УГС) 

2. Не слажем се (НС) 

1. Веома се не слажем (ВНС) 

Анлиза групе питања под А  „ОДНОС НАСТАВНИКА“ 

 

  Резултати ове анкете приказани су у табели 3. 

Највише ученика се слаже да наставници не упућују погредне  речи и увереде ( питање 4) и да 

са часа могу изаћи кад имају одређену потребу (питање 7). Ученице се веома не слажу са „У 

школи ми је веома добро као код куће - владају веома добри односи. Желим у школи што 

дуже да останем.“  (питање2). 

 

Анлиза групе питања под Б  „ОЦЕЊИВАЊЕ“ 

 

Резултати ове анализе приказани су у табели 4. 

Највише ученика се веома слаже да  се са наставницима договарју када желе да одговарају 

уколико одређеног дана нису били спремни (питање 2), а веома се не слажу са да наставници 

дозвољавају да припремме кратак подсетник и да се њиме служе приликом одговарања за 

оцену (питање 3). 
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Анализа групе питања под В „ ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 

Напомена: група питња В.) садржи само једно питање. Резултати ове анализе приказани су у 

табели 5. 

Од укупног броја 32% ученика се слаже  и 32% углавном слаже  да наставу (обраду појединих 

тема) као и начине како ће се радити планирају заједно са наставником,  5% се веома слаже , а 

9%  се веома не слаже. 

Анлиза групе питања под Г “МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ“ 

Резултати су приказани у табели 6. 

Ученици се веома слажу да  их наставници  свакодневно храбре, подстичу, похваљују и 

настоје да постигну што бољи успех (питање 1), а веома се не слажу да наставници немају 

разумевања за њих стално их критикују-куде а понекад и вређају вичу, дају увредљива имена 

(питање 2). 

 

Анлиза групе питања под Д „УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ“ 

Резултати су приказани у табели 7. 

Ученици се веома слажу да наставници припремају предавања уместо да сами прво научео и 

да се заједно са наставником на часу води расправа - дискусија (питање 2),  а највише ученика 

се веома не слаже са „Наставници ученике не обавештавају када ће коју тему обрађивати нити 

се договарамо како ћемо на часу радити „ (питање 1). 

 

Закључак: 

Из анкета  можемо закључити да између наставника и ученика владају добри односи, да 

наставници имају разумевања за потребе ученика на часу и приликом оцењивања. Да 

наставници стимулишу ученике на рад и учење и да им не упућују погрдне речи и непријатне 

критике. Видимо да би могли више да укључимо ученике у планирање одвијања наставе и 

омогућимо, да ко жели, направи кратак подсетник пре усменог одговарања. 

У наставку су приказане табеле 3-7. 
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Табела 3.Група питања  „ОДНОС НАСТАВНИКА” 
A 5 4 3 2 1 

1. Сви ме наставници у школи познају по именом. Сарадња са наставницима је добра 

 

Укупно одговорило 6 9 5 2  

Процентуално (%) 27 41 23 9  

Девојчице 4 6 2 1  

Процентуално (%) 18 27 9 5  

Дечаци 2 3 3 1  

Процентуално (%)  9 14 14 5  

2.  У школи ми је добро као код куће-владају веома добри односи. Желим у школи што дуже да останем           

 

 Укупно одговорило 2 4 6 7 3 

Процентуално  (%) 9 18 27 32 14 

Девојчице 1 1 5 5 1 

Процентуално (%) 5 5 23 23 5 

Дечаци 1 3 1 2 2 

Процентуално (%) 5 14 5 9 9 

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми помогну 

Укупно одгворило 5 13 2 2  

Процентуално (%) 23 59 9 9  

Девојчице 4 8  1  

Процентуално (%) 18 36  5  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално (%) 5 23 9 5  

 

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде   ученицима                                                                                  

 

Укупно одговорило 17 1 1 3  

Процентуално (%) 77 5 5 14  

Девојчице 10   1 2 

Процентуално (%) 45   5 9 

Дечаци 7  1  1 

Процентуално (%) 32  5  5 

5. На часу наставници се веома толерантно и срдачно понашају према ученицима. Поштују нас  и уважавају                                                                           

 

Укупно одговорило 7 9 4 2  

Процентуално (%) 32 41 18 9  

Девојчице 7 5 1   

Процентуално (%) 32 23 5   

Дечаци 2 4 1 2  

Процентуално (%) 9 18 5 9  

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема нема конфликта између наставника и ученика 

 

Укупно одговорило 7 9 4 2  

Процентуално (%) 32 41 18 9  

Девојчице 3 7 2 1  

Процентуално (%) 14 32 9 5  

Дечаци 2 5 1 1  

Процентуално (%) 9 23 5 5  

7.  Са часа могу да изађем кад имам одређену потврду                                                                                      

 

Укупно одговорило 10 6 5 1  

Процентуално (%) 45 27 23 5  

Девојчице 7 3 3   

Процентуално (%) 32 14 14   

Дечаци 3 4 1 1  

Процентуално (%) 14 18 5 5  

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на  самосталан рад-заједнички по групама или  паровима обрађујемо 

поједине теме                                 

Укупно одговорило 2 7 12 1  

Процентуално (%) 9 32 54 5  

Девојчице 2 2 8 1  

Процентуално (%) 9 9 36 5  

Дечаци 4 5    

Процентуално (%) 18 23    



 

156 

 

Табела 4. група питања Б „ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 
Б 5 4 3 2 1 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када нисмо дали задовољавајући одговор дају нам нове шансе. Слабе 

оцене не уписују у дневник. (Договарамо се о плану одговарања)                                 

 

Укупно одговорило 2 5 11 3 1 

Процентуално 

(%) 

9 23 50 14 5 

Девојчице  3 8 2  

Процентуално 

(%) 

 14 36 9  

Дечаци 2 2 3 1 1 

Процентуално 

(%) 

9 9 14 5 5 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да одговарамо за оцену ако одређеног дана нисмо спремни                                                                                          

 

Укупно одговорило 5 10 5 2  

Процентуално (%) 23 45 23 9  

Девојчице 2 6 3 2  

Процентуално (%) 9 27 14 9  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално (%) 5 23 9 5  

3. . Наставници дозвољавају да припремимо кратак подсетник и да се њиме служимо приликом  

   одговарања за оцену                                                               

Укупно одговорило 1 1 6 6 8 

Процентуално (%) 5 5 27 27 36 

Девојчице   3 5 5 

Процентуално (%)   14 23 23 

Дечаци 1 1 3 1 3 

Процентуално 5 5 14 5 14 

4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам дајем оцену свог одговорања                                       

 

Укупно одговорило 2 7 10 3  

Процентуално 

(%) 

9 32 45 14  

Девојчице   5 7 1 

Процентуално 

(%) 

  23 32 5 

Дечаци  2 2 3 2 

Процентуално 

(%) 

 9 9 14 9 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом оцењивања          

                                                                           

Укупно 

одговорило 

 7 8 6 1 

Процентуално (%)  32 36 27 5 

Девојчице  5 4 4  

Процентуално (%)  23 18 18  

Дечаци  2 4 2 1 

Процентуално (%)  9 18 9 5 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ  настоји да открије оно што зна ( не лови грешке и незнање код 

ученика      

                                                                                                                                                                                                                                 

Укупно одговорило 1 7 7 5 2 

Процентуално (%) 5 32 32 23 9 

Девојчице  5 6 2  

Процентуално (%)  23 27 9  

Дечаци 1 4 2 1 1 

Процентуално (%) 5 18 9 5 5 

  

 

 

 



 

157 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. група питања В „ ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ“ 
В 5 4 3 2 1 

 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине    како ћемо радити планирамо заједно са наставником                                                                                                                    

Укупно одговорило 

 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице 0 4 4 3 2 

Процентуално 

(%) 

0 18 18 14 9 

Дечаци 1 3 3 2 0 

Процентуално 

(%) 

5 14 14 9 0 

Табела 6. група питања Г “ МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ“ 
Г 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,   похваљују настоје да постигну што бољи успех 

 

Укупно одговорило 

 

1 7 11 2 1 

Процентуално  (%) 5 32 50 9 5 

Девојчице 1 3 7 2  

Процентуално (%) 5 14 32 9  

Дечаци  4 4  1 

Процентуално (%)  18 18  5 

 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас  критикују-куде а понекад и вређају (вичу, дају 

увредљива имена и слично) 

 

Укупно одговорило  2 4 5 11 

Процентуално (%)  9 18 23 50 

Девојчице  2 2 4 5 

Процентуално (%)  9 9 18 23 

Дечаци   2 1 6 

Процентуално (%)   9 5 27 

 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да похвале 

 

Укупно одгворило   3 13 6 

Процентуално 

(%) 

  14 59 27 

Девојчице   2 8 3 

Процентуално 

(%) 

  9 36 14 

Дечаци  

 

 1 5 3 

Процентуално 

(%) 

  5 23 14 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 7. група питања Д „ УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ“ 
Д 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  тему обрађивати нити се договарамо како ћемо на  часу радити. 

(Све је у рукама наставника).                             

 

Укупно 

одговорило 

 

1 9 4 6 2 

Процентуално 

(%) 

5 41 18 27 9 

Девојчице  5 3 4 1 

Процентуално 

(%) 

 23 14 18 5 

Дечаци 1 2 1 4 1 

Процентуално 

(%) 

5 9 5 18 5 

 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами   прво научимо и заједно са наставником на часу  водимо расправе 

(дискусије и слично)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Укупно 

одговорило 

3 5 6 8  

Процентуално 

(%) 

14 23 27 36  

Девојчице 2 1 4 6  

Процентуално 

(%) 

9 5 18 27  

Дечаци 1 4 2 2  

Процентуално 

(%) 

5 18 9 9  

 

3.Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког часа радити и како чемо радити (да ли ће бити предавања или 

дискусије, расправе, критичка  анализа појединих чињеница и појава.                                                                                                  

 

Укупно одгворило 1 5 10 4 2 

Процентуално 

(%) 

5 23 45 18 9 

Девојчице 1  7 4 1 

Процентуално 

(%) 

5  32 18 5 

Дечаци  5 3  1 

Процентуално 

(%) 

 23 14  5 
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УПИТНИК П ПСПБИНАМА КПЈЕ УЧЕНИЦИ ЦЕНЕ И КПЈЕ НЕ ЦЕНЕ КПД СВПЈИХ 

НАСТАВНИКА 

Разред: 

      Ппл:     а. мушкп           б. женскп 

   Успех:     а. пдличан       б. врлп дпбар      в. дпбар 

УПУТСТВП: Пвим упитникпм желимп да сазнамп кпје пспбине цените, а кпје не                         цените 

кпд свпјих наставника. Сем тпга желимп да сазнамп шта цените а шта не                       цените у 

прганизацији рада пве шкпле. 

Затп Вас мплимп да будете искрени при даваоу пдгпвпра.                                                                              Уз 

ппстављена питаоа су пдгпвпри у виду петпстепене скале: 

5. Вепма ценим             (ВЦ)                                                                                                                                                    

4. Ценим                          (ЦН)                                                                                                                                            3. 

Углавнпм ценим       (УГЦ)                                                                                                                                       2. Не 

ценим                    (НЦ)                                                                                                                                      1. Вепма 

не ценим       (ВНЦ) 

 

 

А) КПЈЕ ПСПБИНЕ ЦЕНИТЕ У ПДНПСИМА                                                                     

НАСТАВНИК-УЧЕНИК 

1. Да ппмаже ученицима                                                                    5            4         3            2          1  

2. Да разуме ученике                                                                           5            4         3            2          1 

3. Да је једнак према свима                                                               5            4         3            2          1 

4. Да није стрпг                                                                                      5            4         3            2          1 

5. Да впли ученике                                                                               5            4         3            2          1 

6. Да ппдстиче ученике на рад                                                         5            4         3            2          1 

7. Да захтева ред и дисциплину                                                       5            4         3            2          1 

8. Да се културнп ппнаша                                                                  5            4          3            2          1 

9.Да има другарски пднпс према ученицима                              5            4          3            2          1 

10. Да је пбјективан                                                                               5            4        3          2            1 

11. Да је благ                                                                                           5            4         3          2           1 

12. Да цени ученике и оихпв рад                                                      5            4         3          2           1 

Питаоа ВЦ        ЦН       УГЦ      НЦ       ВН                                    

5             4          3           2          1  
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13. Да разгпвара п прпблемима ученика                                         5            4         3          2           1 

14. Да је стрпљив према ученицима                                                  5            4         3          2           1 

15. Да не вређа ученике                                                                         5            4         3          2           1 

16. Да није груб према ученицима                                                      5            4         3          2           1 

 

 

Б) МПЛИМП ВАС ДА ПРПЦЕНИТЕ                                                                                           

ПСПБИНЕ НАСТАВНИКА КАП ДПБРПГ                                                                                             

ПРЕДАВАЧА 

1. Да дпбрп пбјашоава                                                                         5              4          3         2           1            

2. Да више ппнабља                                                                      5            4         3         2         1 

3. Да јаснп и динамичнп излаже                                                5            4         3         2         1 

4. Да маое излаже а више упућује ученике 

да се сами припреме из ппјединих тема                                  5             4        3         2         1 

 

В) МПЛИМП ДА ПРПЦЕНИТЕ ПДНПС                                                                                                 

НАСТАВНИКА У ВАШПЈ ШКПЛИ ПРЕМА                                                                                              

ВАМА 

1. Наставници су вепма љубазни                                                          5                4         3          2          1 

2. Све нас знају пп имену, културнп нам се пп имену 

пбраћају ( нема пнпг „еј ти“ и сличнп                                                  5                4         3          2           1 

3. Наставници нас ппдстичу у раду и настпје да сви  

будемп успешни у учеоу                                                                         5                4         3           2           1 

4. Реткп нас пцеоују слабим пценама већ нам  

пстављају времена да научимп и тп штп не знамп и  

тек нас пнда питају и пцеоују                                                               5                   4         3           2            1 

5. Настава на часпвима је вепма интересантна                                5                   4        3          2           1 

6. На часпвима не влада крута дисциплина већ 

мпжемп да се крећемп, сарађујемп са другим 
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ученицима, да кпристимп разну литературу и дтугп             5                 4         3          2           1 

 

 УПИТНИК                                                                                                                                                 

П СТАВПВИМА И МИШЉЕОУ УЧЕНИКА П ШКПЛИ  

Ппл:                 а)мушкп         б)женскп 

Разред:           а) I                   б) II                 в) III               г) IV 

 

УПУТСТВП: Пвим упитникпм желимп да сазнамп шта Ви цените (вплите) у раду свпје шкпле                                         

а шта не цените. Шта би требалп прпменити да би шкпла била драга да би сте је вплели  кап                                          

свпј најдражи дпм. 

Затп Вас мплимп да будете искрени при даваоу пдгпвпра.                                                                                                                      

Уз свакп питаое наведени су пдгпвпри: 

5. Вепма се слажем                 (ВС)                                                                                                                                                               

4. Слажем се                             (СЛ)                                                                                                                                 3. 

Углавнпм се слажем          (УГС)                                                                                                                                                        

2. Не слажем се                       (НС)                                                                                                                                                                   

1. Вепма се не слажем          (ВНС) 

 

 

 

 

А) ПДНПС НАСТАВНИКА 

1. Сви ме наставници у шкпли ппзнају пп имену. 

    Сарадоа са наставницима је дпбра                                       5                4                  3                  2              

1   

2. У шкпли ми је дпбрп кап кпд куће-владају вепма 

дпбри пднпси. Желим у шкпли штп дуже да пстанем          5                4                  3                   2              

1 

3. Наставници ме вепма ппштују и настпје да ми 

ппмпгну                                                                                              5                 4                3                   2               

1 

 

Питаоа ВС            СЛ                 УГС            НС             ВНС                  

5                4                    3                2                1 
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4. Наставници не упућују ппгрдне речи увреде  

    ученицима                                                                                    5                 4                 3                   2               

1 

5. На часу наставници се вепма тплерантнп и 

   срдачнп ппнашају према ученицима. Ппштују нас  

   и уважавају                                                                               5                  4                     3                    2             

1 

6. Ученици ппштују свпје наставнике. Нема 

  нема кпнфликта између наставника и ученика               5                  4                     3                    2             

1 

7. Са часа мпгу да изађем кад имам пдређену  

    пптврду                                                                                     5                  4                     3                    2             

1  

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на 

  сампсталан рад-заједнички пп групама или у 

 парпвима пбрађујемп ппједине теме                                5                  4                     3                     2             

1 

 

Б) ПЦЕОИВАОЕ 

1. Наставници нас пцеоују тпкпм целе гпдине. Када 

   нисмп дали задпвпљавајући пдгпвпр дају нам нпве 

   шансе. Слабе пцене не уписују у дневник. 

   (Дпгпварамп се п плану пдгпвараоа)                                 5                4                   3                      2             

1  

2. Са наставницима се дпгпварамп кад желимп да 

  пдгпварамп за пцену акп пдређенпг дана нисмп  

спремни                                                                                         5                4                   3                      2              

1  

3. Наставници дпзвпљавају да припремимп кратак 

  ппдсетник и да се оиме служимп приликпм  
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   пдгпвараоа за пцену                                                              5               4                    3                      2              

1 

4. У пцеоиваоу учествују и други ученици, а и сам                                                                                         

дајем пцену свпга пдгпвараоа                                               5               4                    3                      2              

1 

5. Наставник уважава мишљеое ученика приликпм  

пцеоиваоа                                                                                   5              4                    3                       2              

1 

6. Наставник не тражи пд ученика штп не зна већ                                                                                                                               

настпји да пткрије пнп штп зна ( не лпви грешке и                                                                                                                     

незнаое кпд ученика)                                                              5                4                    3                        2             

1 

 

В) ПЛАНИРАОЕ НАСТАВЕ 

1. Наставу (пбраду ппјединих тема) кап и начине                                                                                                                                          

какп ћемп радити планирамп заједнп са наставникпм    5              4                    3                         2            

1 

 

Г) МПТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ  

1. Наставници нас свакпдневнп храбре, ппдстичу,                                                                                                                               

ппхваљују настпје да ппстигну штп бпљи успех                   5            4                     3                         2            

1 

2. Наставници немају разумеваоа за нас сталнп нас 

  критикују-куде а ппнекад и вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и сличнп)                                                    5            4                     3                         2           

1 

3. Наставници су спремнији пре да ппкуде негп да  

ппхвале                                                                                            5            4                      3                        2           

1 

 

Д) УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ПРГАНИЗАЦИЈИ                                                                                               

НАСТАВЕ 
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1. Наставници ученике не пбавештавају када ће кпју  

 тему пбрађивати нити се дпгпварамп какп ћемп на  

 часу радити. (Све је у рукама наставника).          5             4                     3                        2          1 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами                                                                                                                    

прво научимо и заједно са наставником на часу                                                                                                                  

водимо расправе (дискусије и слично)                    5             4                     3                       2          1 

3. Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког                                                                                     

часа радити и како чемо радити (да ли ће бити                                                                                             

предавања или дискусије, расправе, критичка                                                                                                                

анализа појединих чињеница и појава)                      5             4                    3                        2       1 

 

 

 

 

A 5 4 3 2 1 

 

1. Сви ме наставници у школи познају по именом. Сарадња са наставницима је добра 

 
Укупно 

одговорило 

 

6 9 5 2  

Процентуално 

(%) 

27 41 23 9  

Девојчице 4 6 2 1  

Процентуално 

(%) 

18 27 9 5  

Дечаци 2 3 3 1  

Процентуално 

(%) 

9 14 14 5  

 

2.  У школи ми је добро као код куће-владају веома добри односи. Желим у школи 

што дуже да останем           

 

 Укупно 

одговорило 

2 4 6 7 3 

Процентуално 

(%) 

9 18 27 32 14 

Девојчице 1 1 5 5 1 

Процентуално 

(%) 

5 5 23 23 5 

Дечаци 1 3 1 2 2 
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Процентуално 

(%) 

5 14 5 9 9 

 

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми помогну 

 
Укупно 

одгворило 

5 13 2 2  

Процентуално 

(%) 

23 59 9 9  

Девојчице 4 8  1  

Процентуално 

(%) 

18 36  5  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално 

(%) 

5 23 9 5  

 

 

 

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде   ученицима                                                                                     

 

Укупно 

одговорило 

17 1 1 3  

Процентуално 

(%) 

77 5 5 14  

Девојчице 10   1 2 

Процентуално 

(%) 

45   5 9 

Дечаци 7  1  1 

Процентуално 

(%) 

32  5  5 

 

 

5. На часу наставници се веома толерантно и срдачно понашају према ученицима. 

Поштују нас  и уважавају                                                                                

 

Укупно 

одговорило 

7 9 4 2  

Процентуално 

(%) 

32 41 18 9  

Девојчице 7 5 1   

Процентуално 

(%) 

32 23 5   

Дечаци 2 4 1 2  

Процентуално 

(%) 

9 18 5 9  

 

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема нема конфликта између наставника и 

ученика 
 

Укупно 

одговорило 

7 9 4 2  

Процентуално 

(%) 

32 41 18 9  
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Б 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када нисмо дали задовољавајући 

одговор дају нам нове шансе. Слабе оцене не уписују у дневник. (Договарамо се о 

плану одговарања)                                  

 

Укупно 

одговорило 

2 5 11 3 1 

Процентуално 

(%) 

9 23 50 14 5 

Девојчице  3 8 2  

Процентуално 

(%) 

 14 36 9  

Девојчице 3 7 2 1  

Процентуално 

(%) 

14 32 9 5  

Дечаци 2 5 1 1  

Процентуално 

(%) 

9 23 5 5  

 

7.  Са часа могу да изађем кад имам одређену потврду                                                                                      

 

 

Укупно 

одговорило 

10 6 5 1  

Процентуално 

(%) 

45 27 23 5  

Девојчице 7 3 3   

Процентуално 

(%) 

32 14 14   

Дечаци 3 4 1 1  

Процентуално 

(%) 

14 18 5 5  

 

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на  самосталан рад-заједнички по 

групама или  паровима обрађујемо поједине теме                                 
Укупно 

одговорило 

2 7 12 1  

Процентуално 

(%) 

9 32 54 5  

Девојчице 2 2 8 1  

Процентуално 

(%) 

9 9 36 5  

Дечаци 4 5    

Процентуално 

(%) 

18 23    
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Дечаци 2 2 3 1 1 

Процентуално 

(%) 

9 9 14 5 5 

 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да одговарамо за оцену ако одређеног 

дана нисмо  

спремни                                                                                          

 

Укупно 

одговорило 

5 10 5 2  

Процентуално 

(%) 

23 45 23 9  

Девојчице 2 6 3 2  

Процентуално 

(%) 

9 27 14 9  

Дечаци 1 5 2 1  

Процентуално 

(%) 

5 23 9 5  

 

3. . Наставници дозвољавају да припремимо кратак подсетник и да се њиме служимо 

приликом  

   одговарања за оцену                                                               

Укупно 

одговорило 

1 1 6 6 8 

Процентуално 

(%) 

5 5 27 27 36 

Девојчице   3 5 5 

Процентуално 

(%) 

  14 23 23 

Дечаци 1 1 3 1 3 

Процентуално 5 5 14 5 14 

 

4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам дајем оцену свог одговорања                                       

 

Укупно 

одговорило 

2 7 10 3  

Процентуално 

(%) 

9 32 45 14  

Девојчице   5 7 1 

Процентуално 

(%) 

  23 32 5 

Дечаци  2 2 3 2 

Процентуално 

(%) 

 9 9 14 9 

 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом оцењивања          

                                                                           

Укупно 

одговорило 

 7 8 6 1 

Процентуално 

(%) 

 32 36 27 5 



 

168 

Девојчице  5 4 4  

Процентуално 

(%) 

 23 18 18  

Дечаци  2 4 2 1 

Процентуално 

(%) 

 9 18 9 5 

 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ  настоји да открије оно што зна ( не 

лови грешке и незнање код ученика      

                                                                                                                                                                                                                                 

Укупно 

одговорило 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице  5 6 2  

Процентуално 

(%) 

 23 27 9  

Дечаци 1 4 2 1 1 

Процентуално 

(%) 

5 18 9 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 5 4 3 2 1 

 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине    како ћемо радити планирамо 

заједно са наставником                                                                                                                    

Укупно 

одговорило 

 

1 7 7 5 2 

Процентуално 

(%) 

5 32 32 23 9 

Девојчице  4 4 3 2 

Процентуално 

(%) 

 18 18 14 9 

Дечаци 1 3 3 2  

Процентуално 

(%) 

5 14 14 9  
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Г 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,   похваљују настоје да постигну што 

бољи успех 

                                                                                                                                                
Укупно 

одговорило 

 

1 7 11 2 1 

Процентуално 

(%) 

5 32 50 9 5 

Девојчице 1 3 7 2  

Процентуално 

(%) 

5 14 32 9  

Дечаци  4 4  1 

Процентуално 

(%) 

 18 18  5 

 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас  критикују-куде а понекад и 

вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и слично)                                                     

 

 Укупно 

одговорило 

 2 4 5 11 

Процентуално 

(%) 

 9 18 23 50 

Девојчице  2 2 4 5 

Процентуално 

(%) 

 9 9 18 23 

Дечаци   2 1 6 

Процентуално 

(%) 

  9 5 27 

 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да похвале                    

                                                                          
Укупно 

одгворило 

  3 13 6 

Процентуално 

(%) 

  14 59 27 

Девојчице   2 8 3 

Процентуално 

(%) 

  9 36 14 

Дечаци  

 

 1 5 3 

Процентуално 

(%) 

  5 23 14 
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Д 5 4 3 2 1 

 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  тему обрађивати нити се 

договарамо како ћемо на  часу радити. (Све је у рукама наставника).                             

 

Укупно 

одговорило 

 

1 9 4 6 2 

Процентуално 

(%) 

5 41 18 27 9 

Девојчице  5 3 4 1 

Процентуално 

(%) 

 23 14 18 5 

Дечаци 1 2 1 4 1 

Процентуално 

(%) 

5 9 5 18 5 

 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами   прво научимо и заједно са 

наставником на часу  водимо расправе (дискусије и слично)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Укупно 

одговорило 

3 5 6 8  

Процентуално 

(%) 

14 23 27 36  

Девојчице 2 1 4 6  

Процентуално 

(%) 

9 5 18 27  

Дечаци 1 4 2 2  

Процентуално 

(%) 

5 18 9 9  

 
3.Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког часа радити и како чемо радити 

(да ли ће бити предавања или дискусије, расправе, критичка  анализа појединих 

чињеница и појава.                                                                                                  
 

Укупно 

одгворило 

1 5 10 4 2 

Процентуално 

(%) 

5 23 45 18 9 

Девојчице 1  7 4 1 

Процентуално 

(%) 

5  32 18 5 

Дечаци  5 3  1 

Процентуално 

(%) 

 23 14  5 
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Радило укупно : 22 ученика ( 13 девојчица и 9 дечака) 

Прилог анкета: 

УПИТНИК                                                                                                                                                       

О СТАВОВИМА И МИШЉЕЊУ УЧЕНИКА О ШКОЛИ  

Пол:                 а)мушко         б)женско 

Разред:           а) I                   б) II                 в) III               г) IV 

 

УПУТСТВО: Овим упитником желимо да сазнамо шта Ви цените (волите) у раду своје школе                                         

а шта не цените. Шта би требало променити да би школа била драга да би сте је волели  као                                          

свој најдражи дом. 

Зато Вас молимо да будете искрени при давању одговора.                                                                                                                      

Уз свако питање наведени су одговори: 

5. Веома се слажем                 (ВС)                                                                                                                                                               

4. Слажем се                             (СЛ)                                                                                                                                 

3. Углавном се слажем          (УГС)                                                                                                                                                        

2. Не слажем се                       (НС)                                                                                                                                                                   

1. Веома се не слажем          (ВНС) 

 

 

 

 

А) ОДНОС НАСТАВНИКА 

1. Сви ме наставници у школи познају по имену. 

    Сарадња са наставницима је добра                                5                4                  3               2       1 

2. У школи ми је добро као код куће-владају веома 

добри односи. Желим у школи што дуже да останем     5                4                  3                   2     1               

3. Наставници ме веома поштују и настоје да ми 

помогну                                                                             5                 4                3                   2       1         

4. Наставници не упућују погрдне речи увреде  

    ученицима                                                                   5                 4                 3                   2      1        

5. На часу наставници се веома толерантно и 

ВС            СЛ                 УГС            НС             ВНС                  

5                4                    3                2                1 

Питаоа 
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   срдачно понашају према ученицима. Поштују нас  

   и уважавају                                                                        5                  4                     3               2  1 

6. Ученици поштују своје наставнике. Нема 

  нема конфликта између наставника и ученика        5                  4                       3                    2   1 

7. Са часа могу да изађем кад имам одређену  

    потврду                                                                              5                  4                     3              2  1            

8. Наставници ређе предају а чешће нас упућују на 

  самосталан рад-заједнички по групама или у 

 паровима обрађујемо поједине теме                          5                  4                     3                      2  1 

 

Б) ОЦЕЊИВАЊЕ 

1. Наставници нас оцењују током целе године. Када 

   нисмо дали задовољавајући одговор дају нам нове 

   шансе. Слабе оцене не уписују у дневник. 

   (Договарамо се о плану одговарања)                           5                4                   3                      2   1 

2. Са наставницима се договарамо кад желимо да 

  одговарамо за оцену ако одређеног дана нисмо  

спремни                                                                                   5                4                   3                 2  1 

3. Наставници дозвољавају да припремимо кратак 

  подсетник и да се њиме служимо приликом  

   одговарања за оцену                                                        5               4                    3                   2  1 

4. У оцењивању учествују и други ученици, а и сам                                                                                         

дајем оцену свога одговарања                                          5               4                    3                     2  1 

5. Наставник уважава мишљење ученика приликом  

оцењивања                                                                             5              4                    3                  2   1 

6. Наставник не тражи од ученика што не зна већ                                                                                                                               

настоји да открије оно што зна ( не лови грешке и                                                                                                                     

незнање код ученика)                                                          5                4                    3                  2  1 
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В) ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ 

1. Наставу (обраду појединих тема) као и начине                                                                                                                                          

како ћемо радити планирамо заједно са наставником 5              4                    3                       2  1 

  

Г) МОТИВАЦИЈА УЧЕНИКА У РАДУ  

1. Наставници нас свакодневно храбре, подстичу,                                                                                                                               

похваљују настоје да постигну што бољи успех            5            4                     3                      2   1 

2. Наставници немају разумевања за нас стално нас 

  критикују-куде а понекад и вређају (вичу, дају  

  увредљива имена и слично)                                        5            4                     3                      2   1 

3. Наставници су спремнији пре да покуде него да  

похвале                                                                                         5            4                      3                2   1 

 

Д) УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ                                                                                               

НАСТАВЕ 

1. Наставници ученике не обавештавају када ће коју  

 тему обрађивати нити се договарамо како ћемо на  

 часу радити. (Све је у рукама наставника).                      5             4                     3                   2   1 

2. Наставници припремају уџбенике уместо да сами                                                                                                                    

прво научимо и заједно са наставником на часу                                                                                                                  

водимо расправе (дискусије и слично)                               5             4                     3                  2    1 

3. Заједно са наставницима планирамо шта ћемо ког                                                                                     

часа радити и како чемо радити (да ли ће бити                                                                                             

предавања или дискусије, расправе, критичка                                                                                                                

анализа појединих чињеница и појава)                              5             4                   3                  2     1             
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

ИДЕНТИФИКОВАНЕ КЉУЧНЕ СНАГЕ: 

 

 Сви наставници чији су часови посећени примењују одговарајућа дидактичко методичка 
решења.

 Наставници потпуно прилагођавају рад образовно-васпитним потребама ученика

 Наставници ефикасно управљају процесом учења и користе поступке вредновања који су у 
функцији даљег учења

 Наставници у индивидуалној настави примењују ефикасне наставне методе у односу на 
постављене циљеве учења.

 У индивидуалној настави циљеви учења на часу се ослањају на претходно научена знања.

 Наставници посвећују време ученицима у складу са њихивим васпитно-образовним 
потребама и могућностима сваког ученика.

 Наставници врло детаљно прате и бележе постигнућа ученика у педагошким свескама.
 

ОБЛАСТИ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ : 

 

 У групној настави водити више рачуна о повезивању наставног садржаја са примерима из 

свакодневног живота.


 У групној настави, наставници би требало да уче ученике да постављају себи циљеве у 

учењу.


 У групној настави недостаје усмерена интеракција међу ученицима која би била у 

функцији даљег учења.


 У настави неопходно је да сваки наставник упозна и оспособи сваког ученика како да 

процењују свој напредак.

 У групној настави не користе се довољно методе активног учења.


 Требало би код ученика у групној настави више развијати самосталност у раду, 

истраживачки рад и рад на пројектима.



 У групној настави наставници би требало да дају задатке различитог нивоа у односу на 

структуру одељења.


 Активирати ученике да у сваком тренутку показују да су разумели предмет учења, а 

нарочито да умеју да образложе како су дошли до решења.

 Развијати код ученика одговорност за сопствено напредовање и постигнуте резултате.
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Извори доказа:  

 

 Методичке припреме наставника за час 

 Извештаји са посећених часова 

 Евалуација ученика посећених часова 

 Разговор наставника, педагога  идиректора 

 Извештај број 902-424-614-23/2022-15 од 25.05.2022. о посебно стручно-педагошком 

надзору издат од стране ШУ и надлежног просветног саветника Станише Бањанина 
 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ ЗА  ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ  СУ: 

 

2.1.Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 1 

 

2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 3 

 

2.4. Ученици стичу знања на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 2 

 

4.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 

 

 

НИВО КВАЛИТЕТА: 3 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Подручје вредновања: 

3.2. Школа континуирано доприности бољим образовним постигнућима ученика 

Показатељ: 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 

У оквиру области квалитета 3: Образовна постигнућа ученика, планиране су следеће 

активности: 

1. Анализа резултата иницијалних тестова; 

2. Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог квартала; 

3. Анализа успеха ученика на крају другог класификационог квартала; 

4. Упоредна анализа резултата на иницијалним тестовима, првог и другог 

класификационог квартала; 

5. Утврдити број ученика који су напустили школовање током школске године ( 

индикатор 3.2.2); 

6. Анализа извештаја допунске и додатне наставе ( индикатори 3.2.3 и 3.2.5); 

Извори доказа: 

 ЕС- дневник (школска 2021/2022.) 

 Извештај Наставничког већа на крају првог класификационог квартала; 

 Извештај  Наставничког већа на крају другог класификационог квартала; 

 Извештај самовредновања иницијалних тестова; 

 Извештаји Одељенских већа на крају првог класификационог квартала; 

 Извештаји Одељенских већа на крају другог класификационог квартала; 

 Извештај Тима за превенцију осипања ученика и подршку ученика првих разреда 
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Табеле1, 2 , 3 и 4: Упоредна анализа успеха по разредима 

 

1.разред

и 

Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационо

м кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационо

м кварталу 

Успех на крају 

шк.год. 

одељења основни,средњ

и и напредни 

ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, 

вр.добри, добри, 

недовољни и 

неоцењени 

одлични, 

вр.добри, 

добри, 

недовољни и 

неоцењени 

1/1 ( 21 

уч.) 

основни ниво 

доминанатан 

19/2 вр.д 4, доб.6, 

нед.10, неоц.1 

Одл.1 вр.д.1 

добар 

6довољ.1недов.

1 

1/2 (19 

уч.) 

основни и 

средњи 

9/10(недовоњних) вр.д. 2, доб. 4, нед. 

8 неоц. 5 

Одл.1 врлод.6 

добар 15 

1/4 (14 

уч.) 

средњи, 

основни ( 

хем.58% и 

гео.70%) 

13/1 одл.9, вр.д.2, 

доб.1, нед. 1, неоц. 

1 

Одл.7 врл.3 

недов.1 

укупно: 

54 уч./43 

   

 

 

 

 

2.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех на 

крају 

шк.год. 

одељења основни,средњи 

и напредни 

ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни 

и неоцењени 

одлични, 

вр.добри, 

добри, 

недовољни 

и 

неоцењени 

2/1 ( 15 

уч.) 

основни ниво 

100% само из 

енгл.рађен 

доминанатан 

12/3 вр.д 2, доб.7, нед.3, 

неоц.3 

Одл.1 

врло. 4 

добар 12 

довољ.2 

2/2 (21 уч.) средњи 14/7 одл. 5 вр.д.10, доб. 

5, нед. 1 неоц. 1 

Врло.3 

добар 8 

недов.1 

2/4 (10 уч.) средњи, из 3 

предмета 

напредни ниво 

9/1 одл.6, вр.д.3, неоц. 

1 

Одл.8 

врло. 5 

укупно: 46 

уч./44 
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3.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех 

на 

крају 

шк.год. 

одељења основни,средњи 

и напредни ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни и 

неоцењени 

 

3/1 ( 15 уч.) основни ниво ( 

из 2 предмета 

рађен тест) 

доминанатан 

15/- вр.д 3, доб.8, нед.3, 

неоц.1 

Одл.1 

врло.1 

добар 

11 

3/2 ( 27 уч.) основни  17/10 одл. 4, вр.д. 8, доб. 

8, нед. 7,  

Одл.6 

врло.9 

добар 4 

3/4 ( 24 уч.) средњи, из 4 

предмета 

напредни ниво 

23/1 одл.14, вр.д.7, 

доб.1, нед.1, неоц.1 

Одл. 5 

врло 3 

укупно: 66 

уч./40 

   

 

 

 

 

4.разреди Резултати 

иницијалних 

тестова 

Успех ученика на 

1. 

класификационом 

кварталу 

Успех ученика на 

2. 

класификационом 

кварталу 

Успех на 

крају 

шк.год 

одељења основни,средњи 

и напредни 

ниво 

позитивни успех 

/недовољан успех 

одлични, вр.добри, 

добри, недовољни 

и неоцењени 

одлични, 

вр.добри, 

добри, 

недовољни 

и 

неоцењени 

4/2  ( 26 

уч.) 

средњи 12/10 (недовоњних) одл.3, вр.д.2, доб. 

10, нед. 7,  

Одл.6 врло 

7 добрих 

12 довољ 1 

4/4 ( 23 

уч.) 

средњи, основни 

( хем.56% и 

срп.јез и  

књ.52%),  

напредни 

информ.58% и 

био.83% 

21/- одл.10, вр.д.9, 

доб.1, нед. 1,  

Одл. 17 

врло 5 

добар 1 

укупно: 49 

уч. 
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Укупно је школску годину завршило 176 ученика (18 ученика престало да похађа наставу и 

напустило школу), од тога 53 одлична ученика, 47 врло добрих ученика, 69 добрих ученика, 4 

довољна ученика, 3 недовољна ученика. 

 

Резултати иницијалног тестирања, која су током септембра-октобра рађена, показали су да у 

већини одељења доминира средњи ниво. У одељењима смера аутомеханичар доминанатан је 

основни ниво. У гимназијским одељењима за  одређени број предмета (видети конкретну 

анализу у Извештају) ученици су постигли напредни ниво. Изузетак су ученици првог разреда 

гимназијског одељења, где су ученици тек задовољили основни ниво из два предмета: хемије 

и географије. 

На крају првог класификационог квартала од 209 ученика  164 је имало позитиван успех 

(78,47%), а 45 недовољан успех (21,53%).  

На крају првог полугодишта од 209 ученика 150 ученика је има позитиван успех, 42 

недовољан и 15 ученика је неоцењено. 

 

Успех ученика по одељењима на крају другог полугодишта: 

Одељење Број 

ученика 
Одличан Врло 

добар 
Добар Довољан Недовољан Неоцењен 

I 1 10 1 1 6 1 1 - 

I 2 22 1 6 8 - 7 - 

I 4 11 7 3 - - - 1 

Укупно 43 9 10 14 1 8 1 

II 1 19 1 4 12 2 - - 

II 2 12 - 3 8 - - 1 

II 4 13 8 5 - - - - 

Укупно 44 9 12 20 2 - 1 

III 1 13 1 1 11 - - - 

III 2 19 6 9 4 - - - 

III 4 8 5 3 - - - - 

Укупно 40 12 13 15 - - - 

IV 2 26 6 7 12 1 - - 

IV 4 23 17 5 1 - - - 

Укупно 49 23 12 13 1 - - 

УКУПНО 176 53 

 (30,11%) 

47 

 (26,70%) 

62 

(35,23%) 

4 

(2,27%) 

8 

 (4,54%) 

2 

 (0,11%) 
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Анализа реализације ваннаставних активности у току школске године: 

 

Укупно је реализовано 92 часа допунске наставе.  

14 часова додатне наставе (само из предмета математика) 

96 часова припремне наставе 

6 часова секције (само из предмета Енглески језик) 

Реализовано је 8 програма Обогаћеног једносменског рада у којем је било укључено 75% 

ученика школе. 

 

Пројекат Државне матуре: 

 

У пројекту Пилот државне матуре учествовало је укупно 48 матураната смера економски 

техничар и гимназије општи тип. Није било ученика који полажу према индивидуално-

образовном плану.  

Просек поена из Српског језика и књижевности у гимназијском одељењу је 13,24, а средња 

оцена је 2,67. 

У смеру Економски техничар просечан број бодова из Српског језика и књижевности 8,6, а 

средња оцена 1,88. 

Из предмета Математика у смеру Гимназија просечан број бодова је 3,71, а средња оцена 1,09, 

док је у економском одељењу просечан број бодова 2,32, а средња оцена 1,04. 

Обједињени тест у економском одељењу ученици су положоли са просечним бројем бодова 

11,04, а средња оцена је 2,21.  

Када су изборни предмети у питању тест из Историје је полагало 17 ученика са просечним 

бројем бодова 15,4 и средњом оценом 2,4; тест из Биологије полагало је 2 ученика са 

просечним бројем бодова 7,5, средња оцена 1,5; тест из Географије полагао је 1 ученик са 

просечним бројем бодова 9, средња оцена 1; тест из предмета Хемија полагао је један ученик, 

просечан број бодова 29, средња оцена је 3; тест из Енглеског језика један ученик, просечан 

број бодова23, са просечном оценом 2. 

Област самовредновања 3- Образовна постигнућа ученика  

У самовредновању учестовале су све три интересне групе. Линкови ка анкетама подељени су 

ученицима, родитељима и наставницима. 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 
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  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. 

 

Реализација самовредновања: 

  Самовредновање обављено у току месеца марта и априла 2022. године. 

У процесу самовредновања учествовали су наставници, ученици и родитељи ученика. 

Техника за прикупљање података је анкета затвореног типа  која је спроведена на даљину 

помоћу  гугл упитника. У попуњавању анкете учествовале су све  циљне групе (наставници, 

ученици, родитељи ученика). 

 

 

Резултати истраживања 

 

Резултати упитника за ученике:  

-На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. Са овом тврдњом се у 

потпуности слаже 40,9% ученика, делимично се слаже 44,3% ученика, делимично се не слаже 

8% ученика, у потпуности се не слаже 6,8 % ученика. 

-Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 37, 5 % ученика, делимично се слаже 48,9 % ученика, делимично се не 

слаже 6,8% ученика, у потпуности се не слаже 6,8% ученика. 

-Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са 

овом тврдњом се у потпуности слаже 46,6% ученика, делимично се слаже 36,4% ученика, 

делимично се не слаже 9,1% ученика, у потпуности се не слаже 8% ученика. 

-Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 31,8% ученика, делимчно се слаже 34,1% ученика, делимично се не 

слаже 18,2% ученика, у потпуности се не слаже 15,9% ученика. 

-Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са овом тврдњом у 

потпуности се слаже 43,2% ученика, делимично се слаже 35,2% ученика, делимично се не 

слаже 9,1% ученика, у потпуности се не слаже 12,5% ученика. 
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-Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. Са овом тврдњом у потпуности се слаже 35,2% ученика, делимично се слаже 33% 

ученика, делимично се не слаже 14,8% ученика, у потпуности се не слаже 17% ученика. 

-Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. Са овом 

тврдњом у потпуности се 50% ученика, делимично се слаже 34,1% ученика, делимично се не 

слаже 6,8% ученика, у потпуности се не слаже 9,1% ученика. 

-Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 31,8% ученика, делимично се слаже 39,8% ученика, делимично 

се не слаже 17% ученика, у потпуности се не слаже 11,4% ученика. 

-Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 36,4% ученика, делимично се слаже 36,6% ученика, 

делимично се не слаже 14,8% ученика, у потпуности се не слаже 10,2% ученика. 

 

Пример анкете која је коришћена за ученике у Прилогу 1. 

Резултати упитника за наставнике:  

-На основу напредовања ученика планирам даљи рад. Са овом изјавом у потпуности се слаже 

72,7% наставника, делимично се слаже 21,2% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% 

наставника. 

-Ученицима пружам додатну подршку уколико приметим да је то потребно. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 78,8% наставника, делимично се слаже 12,1% наставника, делимично се 

не слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% наставника. 

-Прилагођавам градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 78,8% наставника, делимично се слаже 15,2% наставника, 

делимично се не слаже 6,1% наставника. 

-Организујем допунску наставу у складу са потребама ученика. Са овом изјавом у потпуности 

се слаже 57,6% наставника, делимично се слаже 30,3% наставника, делимично се не слаже 

9,1% наставника, у потпуности се не слаже 3% наставника. 

-Примећујем да допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 24,2% наставника, делимично се слаже 63,6% наставника, 

делимично се не слаже 6,1% наставника, у потпуности се не слаже 6,1% наставника. 

-Организујем додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика. 

Са овом изјавом у потпуности се слаже 45,5% наставника, делимично се слаже 36,4% 

наставника, делимично се не слаже 6,1% наставника, у потпуности се не слаже 12,1% 

наставника. 
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-Пружам подршку ученицима и организујем припремну наставу за завршни/матурски испит. 

Са овом изјавом у потпуности се слаже 66,7% наставника, делимично се слаже 18,2% 

наставника, делимично се слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 12,1% наставника. 

-Користим резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 54,5% наставника, делимично се слаже 33,3% наставника, у потпуности 

се не слаже 12,1% наставника. 

-На основу резултата са провере знања пружам подршку ученицима у учењу. Са овом изјавом 

у потпуности се слаже 81,8% наставника, делимично се слаже 9,1% наставника, делимично се 

не слаже 3% наставника, у потпуности се не слаже 3% наставника. 

 

Пример анкете која је коришћена за наставнике у Прилогу 2. 

Резултати упитника за родитеље:  

-На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. Са овом изјавом у потпуности 

се слаже 60,4% родитеља, делимично се слаже 27,9% родитеља, делимично се не слаже 2,7% 

родитеља, у потпуности се не слаже 9% родитеља. 

-Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 66,7% родитеља, делимично се слаже 22,5% родитеља, делимично се не 

слаже 5,4% родитеља, у потпуности се не слаже 5,4% родитеља. 

-Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. Са 

овом изјавом у потпуности се слаже 62,2% родитеља, делимично се слаже 27% родитеља, 

делимично се не слаже 27% родитеља, у потпуности се не слаже 8,1% родитеља. 

-Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 60,4% родитеља, делимично се слаже 16,2% родитеља, делимично се не 

слаже 12,6% родитеља, у потпуности се не слаже 10,8% родитеља. 

-Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. Са овом изјавом у 

потпуности се слаже 73,9% родитеља, делимично се слаже 17,1% родитеља, делимично се не 

слаже 3,6% родитеља, у потпуности се не слаже 5,4% родитеља. 

-Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. Са овом изјавом у потпуности се слаже 57,7% родитеља, делимично се слаже 26,1% 

родитеља, делимично се не слаже 6,3% родитеља, у потпуности се не слаже 9,9% родитеља. 

-Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. Са овом 

изјавом у потпуности се слаже 71,2% родитеља, делимично се слаже 18,9% родитеља, 

делимично се не слаже 5,6% родитеља, у потпуности се не слаже 4,5% родитеља. 

-Наставник на основу резултата са тестирања и провере знања пружа подршку ученицима у 

учењу. Са овом изјавом у потпуности се слаже 68,55 родитеља, делимично се слаже 18% 
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родитеља, делимично се не слаже 5,4% родитеља, у потпуности се не слаже 8,1% родитеља. 

 

Пример анкете која је коришћена за родитеље у Прилогу 3. 

 

Закључци самовредновања за област  3: Образовна постигнућа ученика 

 

Ученици: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата ученика износи 2,5 односно на граници је 

остварености имеђу нивоа 2 и 3) 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 2) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 2) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 2) 
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Наставници: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата наставника износи 3,2 односно  ниво остварености за 

дати стандард квалитета је 3) 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 3) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 3) 

 

Родитељи: 

Стандарди квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. (ниво 

остварености на основу резултата родитеља износи 3,1 односно  ниво остварености за 

дати стандард квалитета је 3) 

 

  3.2.1 Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. (ниво 

остварености 3) 
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  3.2.2 Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења прилагођеним образовним стандардима. (ниво 

остварености 3) 

  3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама. (ниво 

остварености 2) 

  3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са  

програмским циљевима и индивидуалним потребама. (ниво остварености 3) 

  3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. (ниво 

остварености 4) 

  3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провере знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу. (ниво остварености 3) 

Закључак самовредновања: 

На основу обрађених резултата на нивоу школе за Област самовредновања 3- Образовна 

постигнућа ученика  ниво  остварености износи 2,9 односно оствареност је на нивоу 3. 

Јаке стране установе: 

-Наставници у великој мери на основу праћења рада ученика планирају даљи рад на редовној 

настави. 

-Пружање додатне подршке ученицима кроз прилагођавање градива и задатака према 

индивидуалним потребама. 

-Наставници пружају подршку ученицима завршних разреда при припреми за завршни испит. 

-Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. 

 

Слабе стране установе: 

-Неопходно је организовати допунску наставу  на већем нивоу у зависности од потреба 

ученика. 

-Недостаје  индивидуални приступ подршке током допунске наставе. 

-Организовати  додатну наставу у већем обиму и из више предмета у зависности од потреба 

ученика. 

-Пружање подршке ученицима на основу резултата иницијалног тестирања 
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Прилог 1 

 

Упитник за ученике 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

 

1.На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

2. Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

4. Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

5.Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

6.Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

8. Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 
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9. Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

Прилог 2 

 

Упитник за наставнике 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

 

1.На основу напредовања ученика планирам даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

2. Ученицима пружам додатну подршку уколико приметим да је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Прилагођавам градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

4. Организујем допунску наставу у складу са потребама ученика. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

5.Примећујем да допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

6. Организујем додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Пружам подршку ученицима и организујем припремну наставу за завршни/матурски испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 



 

192 

8. Користим резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

9. На основу резултата са провере знања пружам подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

Прилог 3 

Упитник за родитеље 

 

Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући у којој мери се слажете, или не 

слажете са следећим изјавама. Овде нема тачних и погрешних одговора. Сви одговори су 

једнако вредни ако одражавају ваше мишљење и процену.  Упитник је анониман. 

1.На основу напредовања ученика наставник планира даљи рад. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

2. Наставник пружа додатну подршку ученицима уколико је то потребно. 

 У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

3. Наставник прилагођава градиво и задатке за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слаж 

4. Наставник у складу са потребама ученика организује допунску наставу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

5.Допунска настава помаже ученицима да боље напредују и поправе оцену. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

6.Наставник организује додатну наставу/ваннаставне активности у складу са интересовањима 

ученика. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

7. Наставник пружа подршку и организује припрему за матурски/завршни испит. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 
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8. Наставник користи резултате иницијалног тестирања за даљи рад са ученицима. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

9. Наставник на основу резултата са провере знања пружа подршку ученицима у учењу. 

У потпуности се слажем      Делимично се слажем    Делимично се не слажем   У потпуности се не слажем 

 

 

Закључна разматрања 

 

Идентификоване кључне снаге: 

 

 Успех и постигнућа ученика се редовно прате и разматрају 

 Већина ученика са којима се ради по ИОП-у показују напредак у складу са 

исходима постављеним у плановима 

 Анализа иницијалних тестова је било полазиште за квалитетно планирање ИОП-

а, допунске и додатне наставе 

 

 

 

Идентификоване слабости: 

 

 Просечни резултати успеха ученика на крају првог полугодишта у односу на 

иницијално тестирање и први класификациони квартал нису показали  

напредак.  

 Резултати иницијалног тестирања не користе се у довољној мери као 

полазишна основа за напредак ученика 

 Код појединих предмета није се настава у довољној мери прилагодила 

могућностима ученика  ( из српског језика и књижевности  укупно 27 

недовољних оцена). 

 Планирани годишњи тестови на нивоу школе код највећег броја наставника 

нису реализовани 

 На нивоу стручних већа критеријуми за вредновање иницијалних и 

годишњих тестова нису усклађени 

 Рад ваннаставних активности је био испод сваког нивоа  
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Препоруке: 

 

 Потребно је добро осмислити начин праћења и анализирања добијених података 

самовредновања, како би били употребљиви, тј. користили се у циљу 

побољшања образовних постигнућа ученика. 

 Потребно је осмислити и направити образац за праћење и анализу 

редовне/допунске и додатне наставе. 

 Кориговати,односно унапредити и прилагодити планове индивидуализације, 

допунске и праћења рада за предмет српски језик и књижевност. 

 Потребно је да педагог у сарадњи са наставницима српског језика и 

књижевности  прати напредак ученика који су имају недовољан успех из овог 

предмета. 

 Потребно је осмислити и применити квалитетнију комуникацију и мотивацију 

за ученике који су остали неоцењени из једног или више предмета. 

 Унапредити рад ваннаставних активности ( квалитетно планирање и реализација 

часова). 

 Планирати припремну наставу за пробу државне матуре. 

 

 

ШКОЛА СЕ НАЛАЗИ НА НИВОУ КВАЛИТЕТА 2  У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

За наредну школску годину 2022/23. Тим  планира да самовреднује област квалитета 5 ЕТОС. 
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12.1. Извештај о самовредновању – СЕЛФИ  

  

„Селфи“ је развила Европска комисија у сарадњи са групом стручњака из области образовања 

и практичара из европских земаља и представља ослонац школама да ефикасно и ефектно 

интегришу дигиталне технологије у школску праксу. Он мери начин на који се дигиталне 

технологије користе за наставу и учење, и то путем низа питања упућених наставницима, 

руководиоцима у школи и ученицима.  

Питања намењена руководиоцима у школи углавном су усмерена на стратегије и праксе 

повезане са употребом дигиталних технологија на нивоу школе. Питања за наставнике су 

усмерена на наставну праксу, а питања за ученике на њихово искуство и процес учења 

повезан са применом дигиталних технологија 

 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: Сарадња и умрежавање 

Област Ц: Инфраструктура и опрема 

Област Д: Континуиран професионални развој 

Област Е: Педагогија: подршка и ресурси 

Област Ф: Педагогија: Примена у учионици 

Област Г: Вредновање 

Област Х: 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 24.05. до 03.06.2022. године и то за два нивоа образовања 

: 

1. Средње опште и уметничко образовање (Гимназија – општи тип) и 

2. Средње стручно образовање и васпитање (Аутомеханичар/механичар грејне и расхладне 

технике и Економски техничар). 

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Средње опште и уметничко образовање 

Гимназија – општи тип 

 

- ПРИЛОГ 1. 

 
 

Средње стручно образовање и васпитање 

 

Аутомеханичар/Механичар грејне и расхладне технике и Економски 

техничар 

 

- ПРИЛОГ 2. 
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13. Извештај 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 тима 

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 

 

Планиране активности за друго полугодиште школске 2021/2022. године. 

-Редовно давање информација, вођење разговора и  спровођење других техника са 

ученицима и запосленима о учесталости ових појава у школи.    

-Редовно пружање подршке запосленима у препознавању, евидентирању  и реаговању у 

случају  појаве насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације.  

-Предузимање корака у складу са протоколом  у случају појаве насиља, или сумње да се 

насиље дешава.    

-Сарадња са институцијама ( полиција, здравствене установе, центар за социјални рад) у 

превенцији и санирању последица насиља.    

-Обележавање Међународног Дана борбе против вршњачког насиља.    

-Организовање часова на тему фер-плеј игре .   

-Организовање едукације ученика о облицима, насиља, препознавању насиља и 

поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са едукативним 

садржајима са Националне платформе „Чувам те“.    

 

 

Реализоване активности у другом полугодишту школске 2021/2022. године. 

-У току школске 2021/2022. године Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља. 

злостављања и занемаривања одржао је укупно три састанка због одређених случајева 

насиља међу ученицима ( 2 случаја другог нивоа насиља и 1 случај првог нивоа). 

Записници су редовно вођени, а пре сваког састанка саслушани су и ученици о чему 

сведочи редовна евиденција. Одељенске старешине су редовно извештавали родитеље 

поменутих ученика који су радо сарађивали и одазивали се сваком позиву. Координатор 

тима у сарадњи са педагогом школе је пружао несебичну стручну подршку у изради 

планова заштите ученика као и извештајима након вођења појачаног васпитног рада. Тим 
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се састајао и по потреби ради консултација са одељенским старешинама и предметним 

професорима ради пружања подршке у превенцији од насиља и заштити ученика.  

-Редовно пружање подршке запосленима у препознавању, евидентирању  и реаговању у 

случају  појаве насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације 

 

-У току другог полугодишта Тим редовно имао састанке када се указала потреба за тим и 

реагује у складу са постојећим Протоколом 

 

-Међународни дан борбе против вршњачког насиља. 

У фебруару  месецу у оквиру наставе, на часовима грађанског васпитања са професорком 

Маријом Крнетић  ученици одељења  IV2 учествовали су у обележавању Међународног 

дана борбе против вршњачког насиља (Дан розих мајица). Исписивали су речи посвећене 

неговању другарства. Користили су рози хамер као симболику и поруке су лепили на 

степеништу у холу школе. Ученици мешовите групе друге године економског и 

механичарског смера такође су учествовали у обележавању овог дана. Они су писали 

поруке на розим балонима и исте поставили у холу школе. Поред ових засебних 

активности, сви ученици су учествовали у исписивању порука против вршњачког насиља 

на шољама које су биле намењене  ученицима одељења III2. 

 

-Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља наставница Јелена 

Лојовић направила је пано на тему Дигитално насиље. 

 

-На часовима рачунарства и информатике, ученици одељења првог разреда гимназије 

заједно са наставницом Јеленом Лојовић направили су  пано на тему Интернет бонтон. 

 

-На часовима рачунарства и информатике у одељењима 1-1, 1-2 и 1-4 одржана су 

предавање везана за тему безбедног понашања на интернету,  

 

-У оквиру предмета Социологија са правима грађана код професорке Кристине Лубурић 

обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља кроз пројектне 

активности. Ученици су се упознали са различитим појавама у окружењу које се тичу 

вршњачког насиља, након тога су радили истраживачки рад на тему вршњачког насиља и 

пријатељства. Након анализе истраживања коначне продукте рада ученици су 

презентовали на завршном часу на којем су присуствовале директорка  Данијела Алексић 

и педагогица Соња Грубачић Рајин. 

 

-На часовима грађанског васпитања са ученицима спроведене радионице на основу 

материјала који се налазе на националној платформи „Чувам те“. 
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-У току школске године редовно пружана подршка одељенским старешинама. Посебно 

чланови Тима ( координатор Тима Кристина Лубурић и педагогица школе Соња 

Грубачић Рајин)  у одељењима (1-1, 1-2, 2-1)  где се указала потреба одржале ЧОС на 

тему „Превенција насиља“.  На ЧОС-у још једном ученицима скренута пажња на делове 

Правилника, пожељно понашање у школи и на то колико је важно да одељење 

функционише као заједница. Вођен разговор о томе шта је то другарство, колико је 

важна позитивна атмосфера у одељењу, колико је важна превенција насиља. Посебно 

стављен акценат на то уколико неко има сазнања да је важно да пријави насиље, да има 

поверења у одељенског старешину, наставнике и остале запослене у школи и да пружи 

подршку у решавању конфликтних ситуација. Све активности евидентиране у ЕС 

дневник и урађени извештаји. 

 

Извештај саставила: 

Јелена Лојовић  

 

14. Извештај о реализацији плана Тима за обезбеђење квалитета и 

развој установе 

 

Чланови тима: 

1.Данијела Алексић-директор школе 

2.Соња Грубачић Рајин, педагог школе 

3. Јасна Стефановић, проф. немачког језика–координатор 

4.Драгана Алексић, проф. економске групе предмета 

5. Јелена Лојовић, проф. рачунарства и информатике 

6. Анета Самарџић, представник Савета родитеља 

7. Ања Туркуљ, представник локалне самоуправе 

8. Урош Радовановић, представник ученичког парламента 

 

Реализоване активности: 

 

1.Анализа остваривања  ГПРШ И ШП извршена  је на крају првог полугодишта и на 

крају школске године -носилац активности: сви чланови тима. 

 

2.Успех и владање ученика праћено је континуирано током школске године. Праћење је 

вршено путем тестова, контролних задатака и залагањем ученика у ваннаставним 

активностима. Резултати рада ученика утврђивани су квартално и на крају првог и другог 

полугодишта. 

-носилац активности: сви чланови тима 
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-Током првог полугодишта , директор и педагог су присуствовали часовима наставних 

предмета, свих образовних профила школе, на основу плана који је у складу са ШРП-ом 

и резултатима самовредновања. Акценат је био на часовима обраде, методама и 

облицима  рада који су коришћени, затим на часовима међупредметне корелације и 

часовима изборних програма у гимназијским одељењима. Посећен је изавршни  час 

припарвника  Данијела Ликара (30.11.2021), који је показао да је спреман да буде 

пријављен за полагање лиценце  за наставника. 

3.Ради повећања угледа и промоције школе, ученици и запослени припремили су 

празничну честитку у облику видео – записа, која је постављена на сајт школе, ФБ 

страницу и  Инстаграм . Снимељен је подкаст на тему „Заштити приватност-одупри се 

притиску“, чији је гост била представница БОШ-а, А.С.Редовно је ажуриран школски 

сајт,ФБ страница  и Инстаграм , који  имају веома важну улогу, пружајући важне 

информације везане за рад школе. Током другог полугодишта представници Тима за 

промоцију школе посетили су основне школе на територији општине Сечањ како би 

ученике осмих разреда упознали са уписном понудом СШ „Вук Караџић“ Сечањ. 

-носилац активности: директор,педагог, секретар,ученици,чланови тима за промоцију 

школе и наставници . 

 

4.Ради организације наставе, на почетку школске године одржаван састанци Тима и 

педагошког колегијума, како би иста била реализована у складу са Дописима МПНТР. 

  -носилац активности: чланови Тима и Педагошког колегијума. 

 

5. Ради повећања компетенција наставника и кавилтетније наставе организовани су  

семинари где су наставници унапредили компетенције за поучавање и учење, подршку 

развоја детета и ученика, комуникацију и сарадњу из области:васпитни рад, општа 

питања наставе, образовање деце и ученика са посебним потребама, образовање и 

васпитање на језицима националних мањина; као приоритетну област унапређивање 

дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса. 

 

 „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног 

процеса, 12 сати, 12 бодова, 13.10.2021. године.  

 

  „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408,  

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и  24.10.2021. 

 „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, компетенције 

за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

 За наставнике који нису прошли обуку „Дигитална учионица“ омогућено им је 

ове школске године 
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Извештај са састанка Tима за обезбеђивање квалитета и развој установе одржаног 

03.06.2022. У 9 часова 

1.  Упознавање са Извештајем бр. 902-424-614-23/2022-15 ( од 25.05.2022)  о 

посебном стручно-педагошком надзору која се односи на област квалитета 1 

Програмирање, планирање и извештавање; 

2. План мера унапређења на основу предложених мера у Извештају бр. 902-424-614-

23/2022-15 ( од 25.05.2022);   

1. Разматран је извештај и закључено иако је област кваклитета 1 Програмирање, 

планирање и извештавање, оцењена оценом 4, неопходно је континуираним 

радом одржати ниво оцене, а где је  уочен простор за побољшањем неопходно је 

направити план за унапређење предложених мера од стране просветног саветника 

С.Бањанина. 

2. Донет је План унапређења на основу предложених мера: 

 

Област кваклитета 1 Програмирање, планирање и извештавање, 

оцењена 

Задатак Активност Носиоци Време 

реализациј

е 

Критеријум 

успеха, 

инструменти, 

носици 

(евалуација) 
Унапредити тимски 

рад у 

школи,равномернији

м ангажовањем свих 

наставника  у 

тимовима 

-на 

Наставничком 

већу направити 

нову поделу 

чланова 

тимова ( више 

чланова 

укључено и у 

складу са 

процентом 

ангажовања) 

директор, 

стручни сарадник 

до почетка 

школске 

године  

( 6.6.2022) 

оформљени тимови 

са новим члановима 

( усклађеним са 

процентом 

ангажовања),директ

ор 

-направити 

Вибер групе у 

којима ће бити 

укључени 

директор и 

стручни 

сарадник 

директор, 

стручни 

сарадник,кординатор

и Тимова 

почетак јуна формиране Вибер 

групе тимова, већа, 

директор, 

координатори 

Тимова, стручни 

сарадник 

- организовање 

састанака 

сваког Тима са 

директором и 

стручним 

сарадником 

директор, 

стручни 

сарадник,координато

ри Тимова 

током јуна 

месеца 

Записници Тимова, 

Стручних већа, 

директор, стручни 

сарадник 

Унапредити и 

иновирати методе и 

- организовати 

стручно 

директор, 

стручни сарадник, 

Континуиран

о 

-бар 20 наставника  

(60%) стручно се 



 203 

технике у наставном 

процесу,у циљу веће 

индивидуализације 

наставног процеса и 

већег учешћа 

ученика у њему. 

усавршавање 

наставника 

- на нивоу 

стручних већа 

планирати 

реализацију по 

два часа 

(угледна)у 

септембру, а 

онда у сваком 

кварталу још 

по два 

Тим за осигурање 

квалитета 

усавршило 

- одржано 24 часа 

(угледна) где су 

унапређене методе и 

технике у наставном 

процесу; 

директор, стручни 

сарадник, тим за 

самовредновање 

-организовати 

више часова 

додатне, 

допунске  

наставе и 

секција у 

складу са 

интересовањи

ма  и 

потребама 

ученика 

директор, 

стручни сарадник, 

Тим за осигурање 

квалитета, 

наставници 

Континуиран

о 

- бар за 20% повећан 

број ваннаставних 

активности у односу 

на претходну 

школску годину, 

планови, извештаји, 

директор, стручни 

сарадник 

Унапредити 

сарадњу са 

представницима 

локалне самоуправе, 

посебно  у сегменту 

који се односе на 

израду кључних 

школских 

докумената 

- представити 

путем 

разговора 

значај и улогу 

ШО , као и 

важност 

учешћа у 

изради  

докумената 

Школе 

директор, 

Школски одбор, 

наставници, 

родитељи 

Континуиран

о 

-сви чланови ШО 

учествују активно у 

раду школе посебно 

у изради школских 

докумената, 

извештаји, 

документа, вибер 

група, 

директор, стручни 

сарадник 

формирати  

Вибер групе 

ради 

квалитетније 

комуникације 

  -сви чланови ШО 

укључени у Вибер 

групу 

Кроз стручно 

усавршавање 

мотивисати 

наставнике на већу 

примену савремених 

ИКТ-а у настави 

- организовати 2  

семинара за 

наставнике 

током 

шк.године 

директор, 

стручни сарадник, 

Тим за осигурање 

квалитета 

континуиран

о 

-обучено 20 

наставника, 

порфолио, уверења, 

директор 

-примена 

наученог са 

семинара 

  -одржано бар 20 

часова са 

употребном 

савремених 

информационо-

комуникационих 

технологија у 

наставни,припреме 

за час, извештаји, 

директор,стручни 

сарадник 

Организовати краћу 

обуку или 
презентацију 

Наставничком већу 

у вези са 

-организовање 

обуке унутар 
установе у вези 

са 

Правилником о 

директор 

 

пре 

закључивања 
оцена за крај 

шк.године. 

(на Седници 

-сви чланови 

Наставничког већа, 
презентација, 

материјал, 

директор 
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Правилником о 

оцењивању са 

посебним освртом 

на формативно 

оцењивање, као и на 

ускађивање 

критеријума 

оцењивања на нивоу 

Школе 

оцењивању са 

посебним 

освртом на 

формативно 

оцењивање,као 

и на 

усклађивање 

критеријума 

оцењивања на 

нивоу Школе 

НВ, 

6.6.2022.) 

 -уписивање 

формативних 

оцена у ЕС 

дневник 

директор, наставници до 

24.06.2022. 

- унете формативне 

оцене у ЕС дневник 

свим ученицима 

(сви наставници),  

Ес дневник, 

директор, 

наставници 

 

 

На седници Наставничког већа 6. јуна 2022. године одржана је презентација о 

формативном оцењивању и дате су смернице за евидентирање квалитетних формативних 

оцена за сваког ученика (до краја полугодишта, пре закључивања оцена). 

 

Планирано је и реализовано спровођење годишњих тестова за све предмете осим за 

изборне програме, грађанско васпитање и верску наставу. Предметни наставници су 

саставили извештаје о спровођењу годишњих тестова, а обједињени извештаји стручних 

већа предати су директору школе. 

 

Сарадња унутар тимова унапређена је формирањем Вибер група за сваки тим и 

одржавањем састанака. 

 

За наредну школску годину планира се похађање обука за примену ИКТ у настави. 

 

На нивоу стручних већа донет је план за наредну школску годину – за свако стручно веће 

предложена су по два часа који ће бити реализовани применом информационо-кому 

никационих технологија. 

 

За сваког ученика унете су формативне оцене у складу са правилником о оцењивању. 

 

Ради праћења процеса самовредновања успешно је урађен  упитник"SELFIE 2021-2022, 

session 3"  у оквиру Селфи инструмента, 1 сат, Европска комисија Директорат за 

образовање и културу. 

-носилац активности: директор и педагог 

 

Одржана је обука о самовредновању, 17. јуна 2022. године коју су похађали следећи 

чланови Тима за обезбеђење квалитета и развој установе и Тима за самовредновање: 

Данијела Алексић-директор школе, Соња Грубачић Рајин, педагог школе, Јасна 
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Стефановић, проф. немачког језика–координатор Тима за обезбеђење квалитета и развој 

установе, Јелена Лојовић, проф. рачунарства и информатике – члан Тима за обезбеђење 

квалитета и развој установе, Кристина Лубурић, проф. социологије – члан Тима за 

самовредновање. 

 Извештај о предложеним мерама унапређења послат је ШУ, надлежном 

саветнику Станиши Бањанину. 

  

 

Извештај саставиле: 

Данијела Алексић и Јасна Стефановић 

 

15. Извештај о реализацији плана Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва  

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: 

1. Татјана Цвејић, професор математике – координатор тима 

2. Весна Банчов, професор економске групе предмета 

3. Магда Кубурић, професор економске групе предмета 

4. Слађана Вујовић, професор економске групе предмета 

5. Обрад Шкипина, професор машинске групе предмета 

6. Златко Јелисавац, професор филозофије 

 

 

 

 

 

Реализоване активности: 

 

 

 Израда Плана рада 

 

На почетку школске године израђен је План рада и дефинисане су 

активности које ће се реализовати током школске године, у складу са околностима и 

прописаним мерама заштите.  

 

 Европски дан језика  

 

Европски дан језика обележава се сваке године 26. Септембра широм Европе.Ове 

године се уједно обележава и 20 година како је Европска комисија одредила овај дан за 

Европски дан језика.У нашој школи се овај значајан датум сваке године обележава 
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различитим активностима.У оквиру наставе енглеског језика овај дан је обележен 

24.9.2021. Проф.  Жељка Чапо Томечкова је у ходницима школе залепила QR кодове на 

којим су биле песме на различитим европским језицима. Ученици су могли својим 

телефонима да скенирају кодове и послушају песме и чују како звуче песме на 

различитим европским језицима. Укупно је било заступљено 18 језика. 

У оквиру наставе немачког језика код професорке Јасне Стефановић ученици 

гимназијских одељења I₄, II₄ и III₄ истраживали су о томе како гласе поздрави 

„Здраво!“ и „Добар дан!“ на различитим европским језицима. Резултати истраживања 

представљени су заједничким плакатом под слоганом „EuropasagtHallo!“ („Европа каже: 

Здраво!“) где су приказани поздрави на 16 европских језика. 

 

 Обележавање Светског дана здраве хране 

 

Професор биологије Миленко Милошевић је са ученицима гимназијских одељења 

осмислио и организовао обележавање Светког дана здраве хране. Тема је била пирамида 

исхране – састав и значај за здравље свих нас. Пирамида исхране била је постављена у 

холу школе и представљена осталим ученицима. 

У оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање код професора Предрага 

Вујновића,  ученици су припремили презентацију на тему исхране. На Гугл учионице 

свих одељења постављена је припремљена презентација са којом су се упознали и остали 

ученици школе. 

 

 

 Успех на Окружном такмичењу у стоном тенису 

 

У Зрењанину је 12. октобра 2021. године одржано Окружно такмичење у стоном 

тенису. Екипа наше школе освојила је друго место у категорији дечака и девојчица, као и у 

појединачној категорији. Школски тим представљали су ученици Марко Милош, Адриан 

Стојан, Маша Милошевић и Ана Марић и професор Предраг Вујновић. 

 

 

 Промоција књиге Слободана Мандића 

 

У оквиру Митровданских сусрета, 6. 11. 2021. године, у Малој већници општине 

Сечањ, представљен је роман ,,Дух приче и друга имена“ Слободана Мандића, добитника 

Награде ,,Исидора Секулић“ за 2020. годину. У разговору о награђеној књизи учествовала 

је проф. српског језика и књижевности и директор школе Данијела Алексић  и Андријана 

Радовновић ученица четвртог разреда гимназије. 
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 Дан сећања на жртве у Другом светском рату 

 

Дан сећања на жртве у Другом светском рату обележен 21. октобра на часовима 

историје код професорке Бранке Субић.  

 

 Дан примирја у Првом светском рату 

 

Дан примирја у Првом светском рату обележен је у недељи након јесењег 

распуста на часовима историје код професора Данијела Ликара. Ученици су упознати са 

тековинама Великог рата и значаја Дана примирја како на светском нивоу, тако и на нивоу 

наше државе. 

 

 Међународни дан толеранције 

 

Међународни дан толеранције обележава се 16. новембра. У оквиру наставе, на 

часовима грађанског васпитања,  професорица Марија Крнетићје са ученицима  

мешовите групе треће године гимназијског, економског и механичарског смера обрадила 

тему посвећену толеранцији. Кроз разговор, ученици су изнели своје ставове и мишљења 

о овој теми и припремили плакат о толеранцији. Ученици су били подељени у групе и 

свака група је имала задатак. Прва група је добила задатак да напише речи које их 

асоцирају на толеранцију, а да почињу на слова од којих је сачињена сама реч 

толеранција. Након што су написали списак речи, заједно су одлучили које речи ће се 

наћи на плакату. Задатак друге групе је био да нацртају свој длан на папиру, обоје га у 

боју коју желе и од понуђених цитата о толеранцији, које је припремила професорка, 

изаберу онај који се највише слаже са њиховим мишљењем о толеранцији и залепе га на 

цртеж длана. Трећа група је била задужена за естетски део плаката. Ученици све три 

групе су показали велику заинтересованост, спремност за тимски рад и уважавање туђих 

мишљења. 

Међународни дан толеранције обележен и на часовима историје код професора 

Данијела Ликара. Ученицима је презентован материјал који се односи на Декларацију о 

принципима толеранције. 

 

 Одржана трибина за младе ,,Упозори, па помози!" 

 

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у оквиру националне 

кампање ,,УМ на ДРУМ" у сарадњи са локалном самоуправом и саветом за безбедност 

саобраћаја организовала је трибину на тему ,,Упозори, па помози!". 

На трибини су присуствовали ученици треће и четврте године, одељењске старешине и 

професори. У оквиру предавања се младим учесницима у саобраћају објаснила важност 

адекватног деловања у случају да се затекну на лицу места саобраћајне незгоде.  

Средњошколци су током интерактивне трибине учествовали у квизу у коме су показали 

стечено знање. 
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 30 година Такмичења из књижевности 

 

Поводом 30 година Такмичење из књижевности (прво Такмичење из књижевности 

– награда за најуспешније писмене задатке одржано је на Републичком зимском 

семинару 1991. године за рад у тој школској години (1990/91),  награђени су наставници 

за најуспешније писмене задатке својих ученика средњих школа (1990/91– 2019/20). 

Проф. српског језика и књижевности Данијела Алксић освојила је 3. Награду  2013/14. 

(РЗС 2014). 

 

 

 Предавање о превенцији дигиталног насиља 

 

У СШ „Вук Караџић“, 16.12.2021. у оквиру пројекта „Заштити приватност –

одупри се притиску“ за ученике првих разреда (машински и гимназијски смер) 

представница Београдске отворене школе одржала је интерактивно предвање. 

Након тога ученице наше школе које су прошле обуку за вршњачку едукацију (у овиру 

поменутог пројекта) реализовале су радионицу и квиз . Посебно су представиле Snapchat 

мултимедијалну мобилну апликациију.Закључак свих присутних на радионици је да је 

неопходно јачање капацитета ученика, наставника, али и родитеља о значају заштите 

личних података како бисмо деловали превентивно. 

 

 Сајам каријерног вођења  и саветовања –БОШ- учешће 

Данијела Алексић је снимила видео у којем је представила активности Тима, 

наставница Јасна Стефановић је са ученицима завршног разреда гимназије  

снимила симулацију разговора за посао на немачком језику, наставник Данијел 

Ликар је са ученицима завршног разреда гимназије снимио симулацију разговора 

за посао на српском језику, наставница Жељка Чапо Томечкова је снимила са 

матурантима економског смера симулацију разговора за посао на енглеском 

језику. Наставник Обрад Шкипина је у видеу представио активности ученика 

машинског смера на практичној настави. Цео видео је монтирала ученица IV4; 

 

 

 Часови Међупредметне корелације 

 

Час међупредметне корелације (Физичко и здравствено васпитање и Математика) 

одржан је 2. 12. 2021. године у одељењу II4. Час су одржали проф. физичког и 

здравственог васпитања Предраг Вујновић и проф. математике Славица Бероња. Наставна 

тема је била ,,Чудесни свет параболе“.Часу су присуствовале директорка и педагог школе. 

Час међупредметне корелације (Историја, Географија) одржан је 2. 12. 2021. 

године у одељењу II4. Час су оджали проф. географије Цвијета Томовић и проф. историје 
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Данијел Ликар. Наставна тема - ,,Савремена политичка карта крај 19. века и почетак 20. 

века“.Часу су присуствовале директорка и педагог школе. 

Час међупредметне корелације (Филозофија, Историја) одржан је 10. 12. 2021. 

године у одељењу IV4. Час су одржали проф. филозофије Златко Јелисавац и проф. 

историје Данијел Ликар. Обрађена је наставна јединица ,,Просветитељство“. Часу су 

присуствовале директорица и педагог школе. 

Час међупредметнекорелације (Српски језик и књижевност и Историја) одржан је 

16. 12. 2021. године у одељењу  I1. Час су одржали проф. српског језика и књижевности 

Маја Ђекић и проф. историје Данијел Ликар. Обрађена је наставна јединица ,,Књижевност 

старог века“. Часу су присуствовале директорица и педагог школе. 

Час корелације (Машински елементи, Ликовна култура и Практична настава) 

одржан је 17.12.2021.године у просторији за извођење практичне наставе у оквиру школе. 

Час су одржали професори: Обрад Шкипина,Оливера Марјановић и Растко 

Рацић.Наставна јединица: ,,Особине и подела,облици и примена зупчастих парова“, 

,,Скулптура минијатура“ и ,,Ручно електролучко заваривање“. Одељења:  I1- механичар 

грејне и расхладне технике и II1- аутомеханичар.Часу су присуствовале директорка и 

педагог школе. 

Час корелације (Пословна економија, Пословна кореспонденција и комуникација, 

Маркетинг, Економско пословање, Рачуноводство) одржан је 17. 12. 2021. године. Час су 

одржале проф. Драгана Алексић, Весна Банчов, МагдаКубурић и Слађана Вујовић. 

Обрађена је наставна јединица ,,Продаја робе“.Часу су присуствовале директорица и 

педагог школе. 

 

 

 60 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу 

 

Значајан јубилеј - 60 година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви 

Андрићу, обележен је 10. 12. 2021. године. Поводом овог јубилеја, представници 

Библиотеке ,,Јован Дучић“, 23. 12. 2021. године, одржали су предавање о овом великом 

књижевнику и свечаној церемонији доделе Нобелове награде. Предавање је одржано у 

холу школе и присуствовали су сви ученици и запослени. 

 Савиндан  
 

Поводом обележавања школске славе, директор школе Данијела Алексић, секретар 

школе Милорад Јовић спремили  су програм , те су на пригодан начин са ученицима 

обележили Савиндан. У реализацији су учествовали ученици: Никола Субић, Јасмина 

Шајн, Мила Шапоњић, Нина Марић, Јована Самарџић, Андријана Радовановић. 

https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM 

 

 

https://youtu.be/4fJ8eA2z3RM
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 Дан љубави 

 

У оквиру наставе, на часовима грађанског васпитања, ученици мешовите групе треће 

године гимназијског, економског и механичарског смера обрадили су тему посвећену 

Дану љубљви. Заједно са професорицом Маријом Крнетић, направили су позадину која је 

служила за фотографисање. Позадина је направљена као тракаста завеса коју су чинила 

срца различите боје, нанизана на концу. 

 

 

 

 Обележавање Међународног дана језика 

  

Дана 21.фебруара 2022. године у  нашој школи проф. српског језика и књижевности 

Маја Ђекић је са ученицима I4, II4, III4, IV4 и I1 разреда обележила Међународни дан 

матерњег језика, са основним циљем да се подигне свест о значају матерњег језика. 

Ученици су самостално проналазили материјале за израду плаката под називом „Дан 

матерњег језика“. Ученици IV4 разреда организовали су и квиз и израдили плакат. 

 

 Обележавање  Националног дана књиге „ Читајмо гласно“ 

  

Дана 28.фебруара 2022. године у нашој школи проф. српског језика и књижевности 

Маја Ђекић и ученици прикључили су се акцији обележавања Националног дана књиге 

„Читајмо гласно“. Учествовали су ученици гимназијских одељења I4, II4, III4 и IV4. 

Прихватили су предлог професора и украсили су ходник, направили беџеве у облику 

књиге и симболично у 11:55 минута читали су одломке из одабраних књига. Педагог 

школе је присуствовао обележавању акције. На послетку, ученици су остављали у виду 

порука наслове књига као препоруке за читање, што је за циљ имало подстицање читања и 

промовисања књиге. 

 

 

 Обележавање 150 година од рођења Јована Дучића 

  

 Дана 28.фебруара 2022. године у нашој школи проф. српског језика и књижевности 

Маја Ђекић и ученици обележили су 150 година од рођења Јована Дучића. Ученици су 

направили плакат, украсили кутак у холу школе посвећен ЈовануДучићу и направили 

обележиваче за књиге исписане Дучићевим мислима.Обележиваче су поделили ученицима 

одељењима: I4, II4,III4 и IV4 . 

 

 

 

 Посета представника Економског факултета у Суботици 

 

Представници Економског факултета из Суботице, 30.03.2022., посетили су 

матуранте и презентовали своју образовну установу. Презентацији економског факултета 

присуствовали су ученици гимназије и економисти. 
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 Посета представника Народне банке Србије 

 

Представници Народне банке Србије посетили су нашу школу 4.4.2022. и одржали 

презентацију на тему кредита и стипендија. Предавању су присуствовали ученици 

завршних разреда. 

 

 

 Посета представника Националне службе за запошљавање 

 

Представници Националне службе за запошљавање су дана 20.5.2022. године одржали  

радионицу у оквиру пројекта Караван запошљивости, у нашој школи. Радионици су 

присуствовали ученици треће и четврте године. 

 Обележавање Светског дана поезије  
 

Дана 21. марта 2022. године проф. српског језика и књижевности Маја Ђекић и 

ученици III4 разреда обележили су Светски дан поезије. Том приликом ученици су 

читали по сопственом избору стихове светских песника. А ученица Исидора Цветић је 

том приликом прочитала и стихове из сопствене збирке песама. 

 

 

 Дан словенске писмености  (24.мај ) 

Том приликом ученици гимназијских одељења ( I4, II4, III4)  са професором српског 

језика и књижевности приредили су приредбу у холу школе. На почетку приредбе  

присутни су имали прилике да погледају презентацију о Ћирилу и Методију, а ученици  

I4 одељења Ива Михајловић и Урош Чучковић  упознали  су све присутне са почецима 

словенске писмености .  

 

 Дан Сећања на Доситеја Обрадовића ( 10.април ) 

 Након тога, приказан је документарни филм о Доситеју Обрадовићу као највећем 

просветитељу и реформатору у Србији. Ученици су направили пано са Доситејевим 

мислима, а ученице Јулија Шетер и Дуња Ђерић читале су одломке из дела „ Писмо 

Харалампију“ и „ Живот и  прикљученија.“  

 

 Светски дан књиге и ауторских права ( 23.април)  

       Школски библиотекар приредио  је књижевни изложбени  кутак посвећен  Мигелу 

Сервантесу и Вилијаму Шекспиру, а сви  присутни су  имали прилике да чују важне 

чињенице о ова два књижевна великана и њиховим делима, као и о проглашењу  23. 

априла као Светског дана књиге и ауторских права од стране УНЕСК-а. Ученици 

одељења III4 су по сопственом избору читали одломке из омиљених књига, те су се на 

репертоару нашли одломци Х. Хосеинија , Иве Андрића, Јована Дучића, Моме Капора.  

        На овај начин се исказује поштовање свим писцима који су допринели културном 

развоју човечанства ,али и развијање културе читања код младих и подстицање љубави 

према књизи. 
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*Дан Сећања на Доситеја Обрадовића и Светски дан кљиге и ауторских права су 

обележени ретроактивно због одсутности (болести) наставника у том периоду ,али су 

обележени на пригодан начин. 

 У сарадњи са ОКЦ-ом одржана је промоција романа „Магареће уши“, Оливере 

Скоко. Поред ауторке о роману су говориле Андријана Радовановић , ученица 

четвртог разреда гимназије и Данијела Алексић професор српског језика и 

књижевности. У програму је учествовало  и певачко друштво Ерцеговина у коме 

су учествовале ученица Мила Шапоњић и профсорка права Анђела Мијат. 

    

                                                        Извештај саставила: 

                                    Татјана Цвејић, координатор тима 

 

16. Извештај о реализацији плана Тима за каријерно вођење и 

саветовање 

 

Чланови тима: 

1. Данијела Алексић, директор школе 

2. Соња Грубачић Рајин, педагог школе 

3. Марија Крнетић, координатор тима 

4. Слађана Вујовић, наставник економске групе предмета 

5. Сања Вучуревић, наставник енглеског језика 

 

У првом полугодишту су одржана два састанка тима за КВиС. 

    Један састанак је одржан 27.10.2021. године. На дневном реду овог састанка је био 

договор о учествовању на Сајму школских тимова за КВиС у својству излагача и 

расподела задатака међу члановима Тима у првом полугодишту. 

        Други састанак тима за КВиС  је одржан 15.11.2021. године. На дневном реду овог 

састанка је било попуњавање пријаве и слање документације за Сајам школских Тимова 

за КВиС. 

    

Тим је имао следеће активности у октобру и новембру: 

 Снимање видеа за учествовање на Сајму школских тимова за КВиС: 

Данијела Алексић је снимила видео у којем је представила активности Тима, 

наставница Јасна Стефановић је са ученицима завршног разреда гимназије  снимила 

симулацију разговора за посао на немачком језику, наставник Данијел Ликар је са 

ученицима завршног разреда гимназије снимио симулацију разговора за посао на 

српском језику, наставница Жељка Чапо Томечкова је снимила са матурантима 
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економског смера симулацију разговора за посао на енглеском језику. Наставник 

Обрад Шкипина је у видеу представио активности ученика машинског смера на 

практичној настави. Цео видео је монтирала ученица IV4; 

 Формирана је нова Гугл учионица за Каријерно вођење и саветовање; 

 Ученицима су на Гугл учионицу прослеђени линкови на којима могу да прате 

вебинаре Фондације Темпус, напр. вебинар “Шта након средње школе; Кораци о 

доношењу одлуке о избору студијског програма“, “Истражи своје каријерне опције“ 

или „Препознај своје јаке стране“ 

 Ученици и чланови Тима су учествовали као посетиоци на виртуелном Сајму 

образовања 30.10.2021; 

 На гугл учионицу је прослеђен линк Универзитета Сингидунум на ком су ученици 

могли да се информишу о предавањима и радионицама намењеним 

средњошколцима; 

 Представник Пољопривредног факултета из Новог Сада је посетио нашу школу ради 

промоције факултета; 

 Матурантима су прослеђене брошуре и информатор Високе техничке школе 

струковних студија у Новом Саду; 

 Београдска Банкарска Академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије је 

ученицима послала брошуре о њиховим студијским програмима које су им 

просеђене; 

 На гугл учионици је ученицима прослеђен видео материјал који је послао МЕФ 

факултет; 

 Филозофски факултет у Новом Саду је упутио позив матурантима на Недељу 

отворених врата, која се одвијала онлајн од 27.11 – 4.12.2021. године; 

 30.11.2021. године је одржан 7. Сајама школских Тимова за каријерно вођење и 

саветовање на ком је Тим из наше школе учествовао у својству излагача. Наш Тим је 

представио своје активности видеом. У видеу су учествовали ученици завршних 

разреда гимназије, економске и машинске школе. Директор школе, Данијала 

Алексић, је на почетку видео говорила о активностима и услугама које Тим наше 

школе пружа ученицима, затим су ученици представили како изгледа симулација за 

посао на српском (Андријана Радованаовић и Мила Шапоњић - гимназија), 

енглеском (Младен Узелац и Александар Бакић – економски техничар) и немачком 

језику (Дамјана Петров и Мирјана Шћекић). На крају је професор Обрад Шкипина 

представио активности на практичној настави машинске школе посетом 

аутомеханичарској радионици када је практична настава била у току. За учествовање 

на Сајму су се пријавиле многе школе од којих је одабрано 12 школа које су могле да 

представе активности свог Тима за КВиС. Сајам се одвијао у организацији 

Београдске Отворене Школе путем Зум апликације; 
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Тим је имао следеће активности у периоду јануар – јун:  

 На Гугл учионицу, ученицима је прослеђен линк Грађевинског факултета 

Универзитета у Београду, на ком су ученици могли да се информишу о 

презентацијама и виртуелном Отвореном дану који су се одвијали преко Зум 

апликације; 

 Географски факултет Универзитета у Београду проследио је ученицима линк за 

анкету коју је спроводио за потребе уписа у школску 2022/2023. 

 Ученицима су на Гугл учионицу прослеђени линкови Фондације Темпус који су 

садржали онлајн радионице и вебинаре на тему избора студијског програма и 

савладавања треме на пријемном испиту; 

 Ученицима је на Гугл учионицу прослеђен информатор који је доставила Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; 

 Ученици одељења IV4 су на часовима немачког језика са професорицом Јасном 

Стефановић у оквиру наставне теме “Von der Schulbank auf ins Berufsleben”  (“Из 

школске клупе у свет занимања“) током јануара и фебруара учили како се правилно 

пишу биографија и пријава за посао односно мотивационо писмо. 

12. јануара 2022. године ученицима је путем Гугл учионице  и материјала 

„Lebenslauf“ (Биографија) представљен начин правилног писања биографије. 

Наведен је и пример  правилно написане биографије на немачком језику и детаљно 

објашњени најважнији делови биографије.  

Након тога, ученицима је у Гугл учионици постављен задатак да напишу своју 

биографију на немачком језику. Наведена је и адреса генератора за креирање 

биографије који се може користити (https://www.lebenslauf.de/editor/#lebenslauf-

modern). 

На часовима у школи ученици су се упознали и са правилним начином писања 

пријаве/молбе за посао или мотивационог писма на немачком језику; 

 Филолошки факултет упутио је позив ученицима за виртуелна Отворена врата и 

Саветовалишта која су се реализовала у периоду фебруар – јун ; 

 Универзитет у Београду упутио је позив ученицима за онлајн сајам који се одвијао 

онлајн преко Зум апликације 29. и 30. марта. Сајам је садржао презентације преко 

којих су ученици могли да сазнају све у вези са уписом на жељене студије; 

 Европска организација за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) упутила је позив 

ученицима за стручну праксу која се одржавала од 25. априла до 7. маја 2022. године; 

 Филозофски факултет у Новом Саду упутио је позив ученицима на Недељу 

отворених врата која се одвијала онлјан у периоду 21-26. марта 2022. године; 

 На часовима енглеског језика, ученици одељења IV2 су са професорицом Сањом 

Бероњом обрађивали тему Родна равноправност и у оквиру теме једна лекција је 

била посвећена каријери и пословима. На једном часу, ученици су правилно писали 

радну биографију на енглеском језику. Дате су им смернице и шаблони по којим су 

они писали своје биографије; 
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 На часовима српског језика и књижевности, ученици одељења III1 су са 

професорицом Мајом Ђекић обрадили наставну јединицу Радна биографија и писање 

CV-а. Попуњавали су CV образац, при чему је истакнут значај правилно и 

систематски попуњеног обрасца приликом слања послодавцу. Ученицима је указано 

на правописна правила; 

 У петак, 21.5.2022. у школи је реализована радионица-предавање у оквиру  пилот 

пројекта НСЗ „Караван запошљавања“. Школу су посетили представници НСЗ 

Зрењанин и Сечањ. Учествовала су одељења завршних разреда, трећег  разреда 

(гимназија и економски техничар) и првог гимназијског одељења. Ученицима је 

представљен сајт НСЗ и његове могућности. Затим су представљени програми за 

ученике који желе да се запосле, отворе соптвени посао, или пак желе да се додатно 

едукују. На крају урадионице, ученици који неће наставити школовање имали су 

могућност да попуне формулар и тако се пријаве на тржиште рада и буду на истом 

конкурентни. Радионицу је организовала Данијела Алексић, директор школе; 

 

 

 Ученицима је на гугл учионицу прослеђен линк за вебинаре у оквиру Еразмус+ 

програма (нпр. „Како да успешно креирате нови Europass CV“, „Студирај у Србији“) 

као и линк за активности Фондације Темпус током јуна месеца; 

 

 

Радионице „Поново ради биоскоп“, „Управљање собом“ и „Мој први каријерни 

портфолио“ које су требале да буду реализоване у првом полугодишту, услед 
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епидемије COVID-19, поделе ученика на групе и ванредних распуста у току првог 

полугодишта, нису реализоване.  

Посета Сајму образовања „Путокази“ који се одвијао током марта месеца, такође 

није остварена услед епидемије COVID-19. 

 

Предлог за чланове Тима за КВиС је да се отвори Инстаграм налог за КВиС, на ком 

би ученици могли да се информишу о различитим актвностима везаним за каријеру. 

 

Све релевантне информације везане за каријерно вођење и саветовање ученици и 

родитељи могу да пронађу на школском сајту и ФБ страници наше школе као и на 

Гугл учионици „Каријерно вођење и саветовање“. 

 

 

                                                                                                                     Извештај саставила : 

                                                                                             Марија Крнетић, координатор тима 

 

17. 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. Бранка Шкрбић, наставник психологије – координатор 

4. Маја Ђекић, наставник српског језика и књижевности 

5. Владан Јокановић, наставник математике 

6. Растко Рацић, наставник машинске групе предмета 

7. Татјана Шаренац, наставник хемије 

 

  

 

 Током септембра месеца на основу анализе актуелне школске ситуације и процене 

предметних наставника, идентификовани су ученици којима је потребна додатна 

подршка у учењу, као и врста подршке. Тим за инклузивно образовање је  у сарадњи са 

одељењским старешинама, Тимом за подршку ученика првих разреда и Тимом за 

превенцију осипања ученика учествовао у изради педагошких профила који су усвојени 

на седници Педагошког колегијума одржаној 28.10.2021. године. Остварена је и добра 

сарадња са родитељима који су дали сагласност за споровођење индивидуалног 

образовног плана. Наставници су редовно слали све потребне обрасце и анализирали 

остваривње ИОП-а на свим кварталима и на крају школске године и у складу са 

резултатима планирали даље активности. 
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Директорица и педагог школе су по потреби остваривали сарадњу са родитељима када је 

за то указана потреба и давали смернице и упутства за наставнике којима је била 

потребна помоћ у изради и евалуацији ИОП-а. 

За ученике првог разреда машинског смера - В.В., Р.Ђ., Д.Н. и З.Н., као и за ученике 

гимназијског смера М.А., А.П. и Д.Б. сачињени су индивидуални образовни планови са 

прилагођеним програмом (ИОП1) из математике, српског језика и књижевности, 

енглеског језика и хемије. Ови ученици, као и ученик другог разреда економског смера 

В.Н. (ИОП1 – математика) су престали да похађају наставу, што је констатовано на 

седници НВ на полугодишту. Ученица трећег разреда економског смера М.М. (ИОП1) 

престала је да похађа наставу током другог полугодишта.  

Планови за ученике другог разреда машинског смера -  С.В. (ИОП1 - српски језик и 

књижевност, математика, енглески језик), Т.В. (ИОП1 - српски језик и књижевност, 

математика, енглески језик), С.А. (ИОП2 – математика, ИО1 – основи електротехнике),  

затим ученике другог разреда економског смера - Н.Г. (ИОП1 – српски језик и 

књижевност, математика), С.П. (ИОП1 – српски језик и књижевност, математика, 

принципи економије и пословна економија), трећег разреда машинског смера Д.Ђ. 

(ИОП1 - српски језик и књижевност, математика)  и трећег разреда  економског смера 

Р.Г. (ИОП1 – српски језик и књижевност, математика, енглески језик, пословни енглески 

језик, пословна економија, рачуноводство, економско пословање и статистика) су 

углавном или у потпуности остварени.  

Ученици који прате наставу по ИОП-у, а редовно су похађали наставу видан је напредак 

и побољшан  успех. Такође када је социјализација ових ученика у питању постигнут је 

знатан напредак. 

 Детаљна анализа ИОП-а за сваког ученика појединачно дата је у Прилозима  од 1 до 

8 који су део досијеа сваког ученика који наставу прати по ИОП-у. 

 

Извештај саставиле: 

    Бранка Шкрбић, наставник психологије и координатор Тима  

                                                     Маја Ђекић, наставник српског језика и књижевности 
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18. Извештај о реализацији плана Тима за професионални развој и 

стручно усавршавање 

 

Чланови тима: 

1. Маја Ђекић, проф.српског језика и књижевности-кординатор 

2. Јасна Стефановић, проф. немачког језика  

3. Драгана Алексић, проф. економске групе предмета 

4. Биљана Шурјанчев, проф. изборног предмета у гимназији 

5. Миленко Милошевић, проф. биологије 

6. Слађана Вујовић, проф. рачуноводства 

 

 У складу са ШРП-ом школа је омогућила похађање следећих семинара:  

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног 

процеса, 12 сати, 12 бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење,  24 бода, Образовни форум, 

 22. 23. и 24.10.2021., 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, Образовни форум,  3. и 4. 12. 2021 

- „Примена иновативних комуникацијских технологија“, РЦ Кањижа, К1, П3, 8 

бодова, 18.03.2022. 

-Онлајн обука „Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник“, 

10.05.2022. године, 19,5 бодова, К1, К2, П1 

-Онлајн обука „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења“, решење МПТНР-а  бр. 153-02-00027/2017-07,  03.11.2021., 24 бода 

- Oнлајн обука „Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 
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самовредновања рада школе“, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, пројекат REdiS, 17.05.2022., 8 бодова 

-  Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента, 1 бод 

 

 Током  школске 2021/2022. године директор, педагог и наставно 

особље СШ „Вук Караџић“ похађали су следеће облике стручног усавршавања: 

 

Данијела Алексић (директор школе) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног 

процеса, 12 сати, 12 бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење,  24 бода, Образовни форум, 

 22. 23. и 24.10.2021., 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, Образовни форум,  3. и 4. 12. 2021. 

 -Обука „Веб -алатима до формативне оцене“, ОКЦ, 32 сати/бодова, 14.12.2021. 

Обука „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“, Темпус 

фондација, (К3, П3), број бодова 2, стручни скуп-конференција, 26.10.2021. 

 

-Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ унутар 

установа,ОКЦ,К4, П4, 36 бода, 25.12.2021. 

- Солвинг радионица: Директор школе као медијатор и чувар етоса у школи, 

Институт за модерно образовање, 3бода ( унутар установе),27.12.2021. 

- Водич кроз инклузивно образовање, ОКЦ, 32 бода,24.01.2022. 

- Књижевне радионице, ОКЦ, 32 бода, 28.01.2022. 

- Примена иновативних комуникацијских технологија, РЦКањижа, К1, П3, 8 
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бодова, 18.03.2022. 

- Вебинар: Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности 4 за 

средњу школу, ИК Клетт,1 бод, 12.04.2022. 

- Управљање стресом на радном месту, ОКЦ, 32 бода,18.04.2022. 

- Стручни скуп: Развијање компетенција директора у циљу осигурања 

квалитета рада ОВ и ВОустанова, ЦСУКикинда, 2 бода,13.05.2022. 

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента, 1 бод 

-Oнлајн обука Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 

самовредновања рада школе, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, пројекат REdiS, 17.05.2022., 8 бодова 

- Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи, Нова 

писменост, јун 2022. 24 бода  

 

 

Соња Грубачић Рајин (школски педагог) 

-Обука Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање 

одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, 

МПНТР бр. решења 611-00-00922/2021-03 од 23.06.2021., К2 - 12 бодова 

      -Семинар: Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу, 

       ЗВКОВ, К2, К3 и К4 , П1, 12 бодова 

     -Семинар Активно учење/настава 1: основни ниво, ЗУОВ, К2, П3 – 24 бода 

      -Семинар Активно учење/настава 2: напредни ниво, ЗУОВ, К2, П3 – 16 бодова 

       -Семинар Примена иновативних комуникацијских технологија, Педагошки 

          завод Војводине бр. решења од 30.04.2018., 516, К1, П3 – 8 бодова 

       -Стручни скуп: Дани интелигенције: Мотивација– стимулација 

интелектуалног развоја (примери добре педагошке праксе), ЗУОВ – бр. решења 

370-4/2022 од 29.3.2022., К3, П3, 6 сати - 2 бода 

- Конференција Дигитално образовање 2022. , 2 дана учешћа – 4 бода (чека се 
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уверење) 

-Вебинар Како организовати ефикасну индивидуалну сарадњу са родитељима? 

Педагошко друштво Србије, 2 бода 

- Вебинар Проблеми у грађењу односа наставника и ученика (Педагошко друштво 

Србије) 

- Oнлајн обука Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 

самовредновања рада школе, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, пројекат REdiS, 17.05.2022., 8 бодова  

- Oнлајн обука Онлајн и хибридна настава-како да створимо услове да се заиста 

учење догоди?, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, јун 2022. 

24 бода  

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента - школски координатор, 10 бодова 

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента, 1 бод 

Кристина Лубурић (професор социологије) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., 

СШ „Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

      - Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, 
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          03.11.2021., онлајн, 24 бода. 

     -Онлајн и хибридна настава-како да створимо услове да се заиста учење догоди?, 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања онлајн, јун 2022. 24 бода. 

 -Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење самовредновања рада 

школе, онлајн обука, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пројекат 

REdiS, 17.05.2022., 8 бодова. 

-Вебинар „ Дијагностика,превенција и отклањање узрока школског неуспеха , 

онлајн,24.06.2022. 16 бодова , Центар за инструктивне комуникације у образовању, 

Београд, каталошки број 426. 

-Учешће у поступку самовредновања СШ „Вук Караџић“ Сечањ: 

Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

 

Зорица Новаковић (професор српског језика и књижевности) 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., СШ 

„Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

-„Дигитална учионица“, обука одржана путем интернета, 10.05.2022. године, 19,5 бодова, 

К1, К2, П1 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

Сања Вучуревић ( професор енглеског језика и књижевности) 

-Семинар „ Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала  

- Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 
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Сања Бероња ( професор енглеског језика и књижевности) 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., СШ 

„Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

-„Дигитална учионица“, обука одржана путем интернета, 10.05.2022. године, 19,5 бодова, 

К1, К2, П1 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

Марија Крнетић (професор грађанског васпитања) 

-Обука  за запослене „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“- 16 бодова,каталошки број 1133 

-Обука  за запослене „ Породично  насиље“- 16 бодова,каталошки број 1133 11.3.2022. 

Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., СШ 

„Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

Предраг Лојаница (професор ликовне културе) 

/ 

Миленко Милошевић (професор биологије) 

/ 

Горанка Папић (професор физике ) 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

 

Татјана Шаренац (професор хемије) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 
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Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“, К1,П3 18.03.2022., СШ 

„Вук Караџић“ Сечањ, 8 бодова. 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

-Цвијета Томовић (професор географије) 

Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 

 

-Примена иновативних комуникацијских технологија, каталошки број: 1133 

К1, П3, 8 бодова, Педагошки завод Војводине. 

 

Маја Ђекић (професор српског језика и књижевности) 

-Вебинар „Сазнај разазнај“- медијска писменост и критичко мишљење , каталошки број 

664,665,668,669 ,5 бодова, 13.12.-19.12.2021.године 
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-Семинар „ Примена иновативних комуникацијских технологија“каталошки број, 1133, 

Компетенција:компетенције за поучавање и учење,  К1 П1, 8  бодова,  семинар  

реализован у оквиру установе, 18.3. 2022.године 

 -Вебинар  „Друго пилотирање државне матуре“, вебинар одржан путем Zoom платформе 

2.3.2022. од 10- 15 часова. 

 -Вебинар „Испитни тестови и задаци вебинар за наставике Српског језика и 

књижевности“, вебинар одржан путем Zoom платформе  15.3.2022.  

-Самовредновање SELFIE 2021-2022,SESSION 3” – 1 бод 

 

Данијел Ликар (професор историје) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Примена иновативних комуникацијских технологија, каталошки број: 1133 

К1, П3, 8 бодова, Педагошки завод Војводине. 

 

Бранка Шкрбић (професор психологије) 

-Семинар „Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења“, решење Министарства  бр. 153-02-00027/2017-07) 

-Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења, компетенција за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и 

учење, 

24 бода 
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-Обука &quot;Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља&quot;, Чувам те - Кампстер платформа за онлајн 

учење, 16 бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру 

својих развојних активности 

-Обука &quot;Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима&quot;, Чувам те - Кампстер платформа за онлајн учење, 16 бодова за остварено 

стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих развојних активности 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија у настави“, К1, П3, 

8 бодова 

-Обука &quot;Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије 

превенција дигиталног насиља&quot;, Чувам те - Кампстер платформа за онлајн учење, 

16 

бодова за остварено стручно усавршавање које предузима установа у оквиру својих 

развојних активности 

- “Етика и интегритет“, 8 бодова 

 

Славица Бероња (професор математике) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Вебинар „Представљање дигиталног  уџбеника из математике“ (за 8. зазред издвачке 

куће Логос и Клет) 

-Вебинар „Представљање дигиталног  уџбеника и е-учионице из математике“ 

издавачке куће Математископ 

-Вебинар „Педагошка документација- свеска праћења развоја и напредовање  

ученика“ ,предавач Биљана Вуловић у организацији образовне академије групе Клетт 

Промоција међународног такмичења “Мост математике” које се сматра као стручно 

усавршавање унутар установе 
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-Вебинар „ Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе“, др Ранка Рајовића, 

у склопу образовне академије Клетт групе 

-Онлајн oбука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената 

за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи као 

координатор за основну школу 

-„Наставник- кључни фактор успешне наставе“, К2П3, стручни скуп(трибина), завод за 

образовање и васпитање, број10-2021, 8 бодова 

-„Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика“, стручни 

скуп(трибина), завод за образовање и васпитање, одлука 381/2022 код S7302022, број 

ОА22- 3/3175, 1,5 бод 

-„Образовне неуронауке у школи- пут од науке до праксе, стручни скуп(трибина), завод 

за 

образовање и васпитање, одлука 380/2022 код S73292022, број ОА22-2/2817, 1 бод 

-„Недоумице у реализацији нових програма математике“, стручно удружење пријатеља 

математике и информатике Србије „Математископ“, вебинар, 2 бода 

- „Употреба дигиталних уџбеника у настави математике и коришћење дигиталних 

учионица“, стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије 

„Математископ“, вебинар, 2 бода 

- „Онлајн презентација уџбеника математике за 8. разред основне школе“, Клетт, 

друштво заразвој образовања, 1 бод 

-  „Дигитални образовни алати у СТЕМ настави, Институт за модерно образовање, 3 бода 

- „eTwinning u nastavi“, Институт за модерно образовање, 1 бод 

-. „Gejmifikacija“, Институт за модерно образовање, 1 бод 

-„Промоција међународног такмичења „Мост математике“, удружење 2млади 

математичар“, 44 бода унутар установе 

-Примена иновативних комуникацијских вештина“, К1П3, Педагошки завод Војводине, 

број решења 516, број 4-5/I-2022, 8 сати 

-Комуникацијске вештине у школској арени , број 382/2022 код: S7312022, Клетт, 

друштво за развој образовања, 1 бод 

- “Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља”, платформа ЧУВАМ ТЕ, 16 бодова 
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- “Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља&quot;”, 

платформа 

ЧУВАМ ТЕ, 16 бодова 

-„Сазнај и разазнај- обука из медијске и информационе писмености и критичког 

мишљења“,ЗУОВ, број 629, 4 бода 

- “Дигитално образовање 2022”, 4 бода, број сертификата 1920, центар за образовне 

технологије на 

западном Балкану 

-Селфие 2021-2022, session 3 у оквиру Селфие инструмента, 1 бод 

 

Растко Рацић (професор машинске групе предмета) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

 

Даниела Живојин (професор енглеског језика) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022“. 
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-Обука“Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине 

људима“,16 бодова,11.3.2022.,Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

-Обука:“Обука за запослене-Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“,16 бодова,11.3.2022. ,Министарство просвете 

,науке и технолошког развоја. 

-Обука“Обука за запослене-породично насиље“, 16 бодова,11.3.2022. 

Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

-Обука „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације,злостављања и насиља“,16 бодова,11.3.2022., 

Министарство просвете ,науке и технолошког развоја. 

 

Јелена Лојовић (професор информатике и рачунарства) 

 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Вебинари - презентације уџбеника информатике за 8.разред издавачке куће Логос и 

Клетт 

(два вебинара по 1 бод) 

-Обука за Windows 10, MS Office 365 и MS Intune, препорука Министарства просвете 

(обука без акредитације) 

   -Обука за јачање капацитета тимова за унапређење самовредновања рада школе, 

онлајн, Министарство просвете науке и технолошког развоја, пројекат РЕдиС, 17.6.2022. 

– 8 бодова 

-Самовредновање „SELFIE 2021-2022, seassion 3“ у оквиру Селфи инструмента, 

24.05.2022., 1 сат, Европска комисија Директорат за образовање и културу. 
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Јасна Стефановић (професор немачког језика) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409,компетенције 

за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Стручни скуп – трибина: „Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти“, 2. 

2. 2022. 1 сат и 15 минута, 1 бод, Klett друштво за развој образовања, Београд 

 

-Стручни скуп – трибина: „Комуникацијске вештине у школској арени“, 23. 2. 2022. 1 сат 

и 15 минута, 1 бод, Klett друштво за развој образовања, Београд 

 

-Учешће у поступку самовредновања "SELFIE 2021-2022, session 3" у оквиру Селфи 

инструмента, 1 сат, 1 бод 

 

-Обука за супервизоре на завршном испиту (4424) 

 

-Обука за дежурног наставника на пробној државној матури, 5.4. 2022. 1 сат 

 

 

Биљана Шурјанчев (професор изборног предмета у гимназији) 

-Обука &quot;Како написати пројекат из области образовања&quot;,26.08.2021.  

 

Слађана Вујовић (професор рачуноводства) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 
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бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 1133, 

компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области планирања и 

реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких знања 

релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

Татјана Цвејић (професор математике) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-&quot;Онлајн обука школских администратора свих основних и средњих школа за рад у 

систему за управљање учењем Мудл“, 32 бода, 25.10.2021. 

-  Вебинар за наставнике Математике, поводом Пројекта државне матуре, 17.3.2022. 

године. 

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента - школски координатор, 1 бод 

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру 
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Обрад Шкипина (професор машинске групе предмета) 

-Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“, Завод 

за вредновање квалитета образовања и васпитања, компетенције К2 , К3 и К4, П- 

унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба 

информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса, 12 сати, 12 

бодова, 13.10.2021. године. 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

- Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру 

 

Златко Јелисавац (професор филозофије и социологије) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

 

 

Дејан Димитријевић (професор музичке културе) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. бодова,К2,П3), 

-Практични приступ деци са аутизмом и АДХД (13бодова),  

-Програм обуке за запослене у обраазовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставвник-увођење електронских (19,5бодова), 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању(16 бодова), 
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-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 1133, 

компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области планирања и 

реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких знања 

релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

Драгана Алексић (професор економске групе предмета) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 1133, 

компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области планирања и 

реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких знања 

релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

Магда Кубурић (економска група предмета) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

Владислав Јокановић (професор информатике и рачунарства) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

 

Aнђела Мијат  (професор устава) 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 
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Предраг Вујновић (професор физичког васпитања) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 1133, 

компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области планирања и 

реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких знања 

релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

 

Добрила Станић (професор физичког васпитања) 

-Семинар „Практичан приступ деци са аутизмом и ADHD“, K2, 16 бодова, 18.9.2021. 

-Семинар „Примена иновативних комуникацијских технологија“ , каталошки број 1133, 

компетенција К1 , П-унапређивање компентенција наставника у области планирања и 

реализације наставе орјентисане на исходе (подизање нивоа метотичких знања 

релевантних за циљеве и исходе предмета/област) , 8 бодова, 18.03.2022. године 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

-Обука за дежурног наставника на пробној државној матури, 5.4. 2022. 1 сат, 8 бодова 

 

Весна Банчов (професор економске групе предмета) 

-Семинар „Активно учење /настава 1: базични ниво“, каталошки број 408, 

Компетенција: компетенције за поучавање и учење, 24 бода, 22. 23. и 24.10.2021. 

-Семинар „Активно учење/настава 2: напредни ниво“, каталошки број 409, 

компетенције за поучавање и учење, 16 бодова, 3. и 4. 12. 2021. 

-Активно учење/настава 1: основни ниво К2, П3, 24 бодова, ЗУОВ 

- Активно учење/настава 2: напредни ниво К2, П3, 16 бодова, ЗУОВ 

-Примена иновативних комуникацијских технологија, каталошки број: 1133 
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К1, П3, 8 бодова, Педагошки завод Војводине. 

-Поступак самовредновања „SELFIE 2021-2022, session 3 , 1 бод ,31.05.2022. године , 1 

бод 

 Наставници СШ“Вук Караџић“ у складу са ШРП-ом у току школске године 

на првом месту унапредили следеће компетенције: 

 

К1 - компетенција за уже стручну област: српски језик, библиотекарство, математика, 

информатика, друштвене науке, природне науке, средње стручно образовање, страни 

језик, уметност, физичко васпитање, здравствено васпитање, предшколско васпитање и 

образовање, управљање, руковођење и норматива;  

 К2 - компетенција за подучавање и учење,  

 К3 - подршку развоју личности детета и ученика и приоритетне области: унапређивање 

дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо- 

комуникационих технологија у реализацији образовно- васпитног процеса. На тај начин 

унапредили су васпитно- образовни процес у школи. 

19. Извештај Тима за промоцију школе 

 

Координатор тима: Славица Бероња 

Чланови тима: 

Јелена Лојовић 

Владан Јокановић 

Обрад Шкипина 

 

У циљу промовисања  СШ „Вук Караџић“ Сечањ током првог полугодишта спроведене 

су следеће активности: 

Завршна конференција регионалног пројекта “Ефикасно осигурање квалитета кроз 

успешно управљање променама” 

У Београду, 28.10. 2021. на конференцији “Ефикасно осигурање квалитета кроз успешно 

управљање променама” учествовала је Данијела Алексић, директорка средње школе “Вук 

Kараџић”. Испред ОеАД-а (Аустријска агенција за образовање и интернационализавију) 

и МПНТР организација ове конференције поверена је Образовном форуму из 

Београда.На конференцији су учествовали амбасадор републике Аустрије у републици 

Србији Николаус Луттеротти, који је отворио конференцију, Александар Јовић МПНТР, 

помоћник министра, Моника Мотт (ОеАД), Мара Икић (ОеАД), аустријска изасланица за 

образовање. 
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Теме о којима се говорило: развој квалитета образовања у Новој стратегији образовања 

2030., улога директора у развоју квалитета у средњим стручним школама, управљање 

променама и јачање компетенција лидерства у средњим стручним школама, примери 

добре праксе. 

 

Митовдански сусрети општине Сечањ 
На Митровданским сусретима Сечањ , коју су се одржали од 05. до 08.11. 2021. на промоција 

књиге Слободана Мандића"Дух приче и друга имена" - добитника награде Исидора Секулић 

за 2020. Годину учествовали су директорица школе и наша ученица. 

О књизи су говорили директорка школе Данијела Алексић и ученица Андријана 

Радовановић, Зоран Славић, Душан Милићев и аутор. 

 

Митовдански сусрети општине Сечањ 
У дому културе Сечањ, 5.11 , одржано је предавање на тему „Шетња по Сунчевом систему и 

избан њега“ о коме је говорио професор , др. Милан С. Димитријевић, астроном светског 

гласа. Предавању су присуствовали ученици четврте године гимназијског смера и 

економског техничара, педагог школе Соња Грубачић Рајин и директица Данијела Алексић. 

 

Пројекат „Скривени свет параболе“ 

Ученици II-4 са наставницом математике Славицом Бероња су спровело пројекат 

“Скривени свет параболе“ где су низом презентација спојили математику са физичким 

васпитањем, ликовном културом, архитектуром, природом... Одржана су два часа, први 

час заједно са наставником физичког васпитања Предрагом Вујновићем, а други са 

наставницом математике Славицом Бероња. Оба часа су снимана. Овакви часови 

постављају нове стандарде у установи и доприносе побољшању квалитета наставних 

процеса. 

На блогу наставнице Славице можете више прочитати о овоме 

https://slavicabblog.wordpress.com/2021/12/07/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%

d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/  

 

Пројекат „Превенција едукације младих са територије АПВ у време пандемије 

КОВИД-19“ 

Циљ овог пројекта је обука у области очувања менталног и општег здравља ученика. 

Међу 10 општина, нашла се и наша. Ученици четврте године гимназије и економског 

техничара су присуствовали обуци,која је била 2.12. где су едуковани како да лакше 

пребродимо ситуацију изазвану пандемојим КОВИД-19. 

 

Захвалница БОШ запошљивост 

Наши наставници, стручни сарадници и ученици су добили захвалност Београдске 

отворене школе за учешће у својству излагача на VII Сајму каријерног вођења и 

саветовања. Они су се захвалили на уложеном труду, инспиративом и креативном 

излагању ккојем смо представили делић свога рада у области каријерног вођења и 

саветовања. 

 

Одржана трибина за младе „Упозори, па помози!”  

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у оквиру националне кампање „УМ 

на ДРУМ” у сарадњи са локалном самоуправом и саветом за локалну безбедност 

саобраћаја организовала је 8.12.2021. трибину на тему „Упозори, па помози!”. 

На трибини су присуствовали ученици треће и четврте године наше  школе , одељенске 

старешине  и професори. У оквиру предавања се младим учесницима у саобраћају 

https://slavicabblog.wordpress.com/2021/12/07/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/
https://slavicabblog.wordpress.com/2021/12/07/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/
https://slavicabblog.wordpress.com/2021/12/07/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5/
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објаснила важност адекватног деловања у случају да се затекну на лицу места 

саобраћајне незгоде. 

Средњошколци су током интерактивне трибине учествовали у квизу у коме су показали 

стечено знање. Координатор активности: Соња Грубачић Рајин, педагог. 

 

30 година такмичења из књижевности 

Директорица наше школе Данијела Алексић нашла се на листи награђених наставника за 

најуспешније писмене задатке својих ученика. 

Прво такмичење из књижевности – награда за најуспешније писмене задатке одржано је 

на Републичком зимском семинару 1991. године за рад у тој школској години (1990/91).  

Данијела је освојила 3. награду школске 2013/14 (РСЗ 2014). 

 

 

Предавање  о превенцији дигиталног насиља  

Дана, 16.12.2021. у оквиру пројекта „Заштити приватност –одупри се притиску“ за 

ученике првих разреда ( машински и гимназијски смер) представница Београдске 

отворене школе одржала је интерактивно предавање.  

Након тога ученице наше школе које су прошле обуку за вршњачку едукацију (у овиру 

поменутог пројекта) реализовале су радионицу и квиз . Посебно су представиле Snapchat 

мултимедијалну мобилну апликациију. 

Закључак свих присутних на радионици је да је неопходно јачање капацитета  ученика, 

наставника, али и родитеља  о значају заштите личних података како бисмо деловали 

превентивно. 

 По завршетку рада са ученицима представница БОШ-а,  била је саговорник у подкасту 

„Приче из школе“ који се налази на YT каналу наше школе. 

Нешто више о овоме можете прочитати и на сајту листа Новости 

https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1067667/digitalno-nasilje?fbclid=IwAR1k-

GsRvmAaLwPHuSXi8PUedpOsnnJVfFrpszvLZfpz4CzV3mqPgwelVsk и на локалном 

порталу наше општине https://www.jasatomic.org/predavanje-o-prevenciji-digitalnog-nasilja-

odrzano-u-ss-vuk-

karadzic/?fbclid=IwAR13XbPNFfxye89c2GtxnYVrgJjXoE_486ycmTpF3gjdYFteqnPXfDGnt

YM 

 

 Посета представника компаније Vega IT у оквиру програма „ИТ караван“ 

 

Овом приликом гост нашег подкаста била је Бојана Савановић, маркетинг менаџер који 

се налази на YT каналу нађе школе,а прилог можете погледати на следећем линку: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWtA5wDu958 

 

Учешће наших ученика на Спортској олимпијади школске омладине Војводине 

 

https://www.jasatomic.org/nasi-na-sportskoj-olimpijadi-skolske-omladine-

vojvodine/?fbclid=IwAR22TJtARAqyjowyj_PepzfA9a4eoYg01THZh24t9eXsAT9dk3szJN

g4hFc 

 

 

https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1067667/digitalno-nasilje?fbclid=IwAR1k-GsRvmAaLwPHuSXi8PUedpOsnnJVfFrpszvLZfpz4CzV3mqPgwelVsk
https://www.novosti.rs/srbija/vesti/1067667/digitalno-nasilje?fbclid=IwAR1k-GsRvmAaLwPHuSXi8PUedpOsnnJVfFrpszvLZfpz4CzV3mqPgwelVsk
https://www.youtube.com/watch?v=LWtA5wDu958
https://www.jasatomic.org/nasi-na-sportskoj-olimpijadi-skolske-omladine-vojvodine/?fbclid=IwAR22TJtARAqyjowyj_PepzfA9a4eoYg01THZh24t9eXsAT9dk3szJNg4hFc
https://www.jasatomic.org/nasi-na-sportskoj-olimpijadi-skolske-omladine-vojvodine/?fbclid=IwAR22TJtARAqyjowyj_PepzfA9a4eoYg01THZh24t9eXsAT9dk3szJNg4hFc
https://www.jasatomic.org/nasi-na-sportskoj-olimpijadi-skolske-omladine-vojvodine/?fbclid=IwAR22TJtARAqyjowyj_PepzfA9a4eoYg01THZh24t9eXsAT9dk3szJNg4hFc
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Промоција новог образовног профила – механичар моторних возила у нашој школи 

 

https://www.jasatomic.org/ss-vuk-karadzic-upisuje-novi-obrazovni-profil-mehanicar-

motornih-

vozila/?fbclid=IwAR1QEam8aKWq3kA5jj_RzEJwYscTi4Ag22n0gsRs38VMYFBs1RfcwROgjJY 

 

Додела диплома средњошколцима у СШ „Вук Караџић“ у Сечњу 

 

https://www.jasatomic.org/dodela-diploma-srednjoskolcima-u-ss-vuk-karadzic-u-

secnju/?fbclid=IwAR1bAZL5LwlNXfg2tjaWQjr1Od1V849QhMdCHlWGz2diwyxxyKFf

nIRiWmU 

 

 

Награде и дипломе најбољим ђацима у средњој школи „Вук Караџић“ у Сечњу 

 

https://listzrenjanin.com/nagrade-i-diplome-najboljim-djacima-u-srednjoj-skoli-vuk-

karadzic-u-

secnju/?fbclid=IwAR14q8c_tU7evyWVk1rTEGTSAD5YqgDrZc5UA1NzmPX7dNXN6wu

Wx52hdj8 

 

 

 

Промоција књиге „Магареће уши“ ауторке Оливере Скоко 

 

Поред ауторке о роману су говориле Андријана Радовановић , ученица четвртог разреда 

гимназије и Данијела Алексић професор српског језика и књижевности 

 

https://vojvodinauzivo.rs/promocija-romana-magarece-usi-olivere-skoko-u-secnju/ 

 

 

Додела средстава од стране Министарства правде нашој школи за пројекат 

„Оплемењивање школског простора“ 

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/36451/resenje-o-dodeli-sredstava-prikupljenih-po-

osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php 

https://www.mpravde.gov.rs/vest/36796/ministarka-pravde-urucila-ugovore-o-dodeli-sredstava-

prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php 

 

Промоција школе спроводи се континуирано током целе школске године путем званичне 

интернет странице школе  http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/ ,фејсбук странице школе и 

инстаграм профила школе где се представљају примери добре праксе из области редовне 

наставе и осталих облика непосредног рада са ученицима.  

Координатор тима: Славица Бероња 

 

 

 

https://www.jasatomic.org/ss-vuk-karadzic-upisuje-novi-obrazovni-profil-mehanicar-motornih-vozila/?fbclid=IwAR1QEam8aKWq3kA5jj_RzEJwYscTi4Ag22n0gsRs38VMYFBs1RfcwROgjJY
https://www.jasatomic.org/ss-vuk-karadzic-upisuje-novi-obrazovni-profil-mehanicar-motornih-vozila/?fbclid=IwAR1QEam8aKWq3kA5jj_RzEJwYscTi4Ag22n0gsRs38VMYFBs1RfcwROgjJY
https://www.jasatomic.org/ss-vuk-karadzic-upisuje-novi-obrazovni-profil-mehanicar-motornih-vozila/?fbclid=IwAR1QEam8aKWq3kA5jj_RzEJwYscTi4Ag22n0gsRs38VMYFBs1RfcwROgjJY
https://www.jasatomic.org/dodela-diploma-srednjoskolcima-u-ss-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR1bAZL5LwlNXfg2tjaWQjr1Od1V849QhMdCHlWGz2diwyxxyKFfnIRiWmU
https://www.jasatomic.org/dodela-diploma-srednjoskolcima-u-ss-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR1bAZL5LwlNXfg2tjaWQjr1Od1V849QhMdCHlWGz2diwyxxyKFfnIRiWmU
https://www.jasatomic.org/dodela-diploma-srednjoskolcima-u-ss-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR1bAZL5LwlNXfg2tjaWQjr1Od1V849QhMdCHlWGz2diwyxxyKFfnIRiWmU
https://listzrenjanin.com/nagrade-i-diplome-najboljim-djacima-u-srednjoj-skoli-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR14q8c_tU7evyWVk1rTEGTSAD5YqgDrZc5UA1NzmPX7dNXN6wuWx52hdj8
https://listzrenjanin.com/nagrade-i-diplome-najboljim-djacima-u-srednjoj-skoli-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR14q8c_tU7evyWVk1rTEGTSAD5YqgDrZc5UA1NzmPX7dNXN6wuWx52hdj8
https://listzrenjanin.com/nagrade-i-diplome-najboljim-djacima-u-srednjoj-skoli-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR14q8c_tU7evyWVk1rTEGTSAD5YqgDrZc5UA1NzmPX7dNXN6wuWx52hdj8
https://listzrenjanin.com/nagrade-i-diplome-najboljim-djacima-u-srednjoj-skoli-vuk-karadzic-u-secnju/?fbclid=IwAR14q8c_tU7evyWVk1rTEGTSAD5YqgDrZc5UA1NzmPX7dNXN6wuWx52hdj8
https://vojvodinauzivo.rs/promocija-romana-magarece-usi-olivere-skoko-u-secnju/
https://www.mpravde.gov.rs/tekst/36451/resenje-o-dodeli-sredstava-prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php
https://www.mpravde.gov.rs/tekst/36451/resenje-o-dodeli-sredstava-prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php
https://www.mpravde.gov.rs/vest/36796/ministarka-pravde-urucila-ugovore-o-dodeli-sredstava-prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php
https://www.mpravde.gov.rs/vest/36796/ministarka-pravde-urucila-ugovore-o-dodeli-sredstava-prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja.php
http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs/
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20. Извештај Тимова за превенције осипања ученика и подршке ученицима првих разреда 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА УЧЕНИКА СШ „ ВУКА КАРАЏИЋ“ СЕЧАЊ ЗА ШКОЛСКУ 

ГОДИНУ 2021/2022.  

 

Чланови: 1.Данијела Алексић, директор школе; 2. Соња Грубачић Рајин, педагог школе; 3. Обрад Шкипина, професор; 4. 

Весна Банчов, професор; 5. Татјана Цвејић, професор, 6. Растко Рацић, професор, 7.Татјана Шаренац, професор ( 

координатор тима ) 

Одељење Број 

уписаних 

ученика у 

ш.г. 

2021/2022

. 

Број 

ученик

а 

24.6.20

22. 

Ученици у ризику 

од превременог 

напуштања школе 

Ученици који су 

престали да 

похађају школу у 

току 2021/2022. ш-

г. 

Разлози напуштања школе и 

предузете мере. 

Број 

ученика 

који су 

напустили 

школу 

I1 12+3 10 - Вили Вашаш 

- Ружица Ђолаји 

- Давид 

Новаковић 

- Зоран Новаков 

- Филип 

Николић 

- Вили Вашаш/ 

- Ружица Ђолаји 

- Давид 

Новаковић 

- Зоран Новаков 

- Филип Николић 

- В.В, Р.Ђ, Д.Н. и З.Н. су изостајали 

од почетка школске године све 

учесталије док, након 2 месеца, 

нису престали да долазе. За сва 

четири ученика предузете су 

следеће мере:  појачан рад са 

педагогом, разговори са 

одељенским старешином, набавка 

уџбеника, прибора и школских 

ранчева, покушаји успостављања 

квалитетније сарадње са 

родитељима. У више наврата 

обављен је разговор са родитељима 

и ученицима, утицано на свест о 

важности школовања. Више пута су 

5 
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обећавали  да ће доћи у школу, али 

нису испоштовали договор. 

Ученица Р.Ђ је се удала. На 

седници наставничког већа 

27.12.2021. констатован престанак 

доласка у школу В.В, Р.Ђ, Д. Н. и З. 

Н. 

- - Ф.Н.је се пребацио из одељења 

1/4 . Све време је изостајао са 

појединих часова, обично 6. и 7. 

имао је лоше оцене и владање. 

Неоправдано је изосатао са 167 

часова.  У циљу како би ученик 

наставио школовање обављени су 

разговори  о важности школовања 

и образовања. Разредни 

старешина је обавио више оваквих 

разго- вора и са Ф.Н. и са његовим 

оцем. Са оцем је обављено: 8 

телефонских разговора, 

размењено је 12 СМС порука и 6 

Viber порука, упућено је 4 

писмених позива и обавештења и 

био је 1 долазак родитеља у 

школу. Ф.Н. се из школе исписао 

11.04.2022. 
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I2 28 22 - Александра 

Николић 

- Елизабета 

Николић 

- Мелиса 

Новаковић 

- Мирјана 

Ђукић 

- Анастасија 

Бјекић 

- Александра 

Николић 

- Елизабета     

Николић 

- Владан Бала 

- Мелиса 

Новаковић 

 

- А.Б. исписана 4.11.2021. прешла је у 

школу у Зрењанину 

В. Б. Исписан 28.01.2022. - одлазак 

у друго место због спортске 

каријере 

-  

- Ученице Е.Н. и А.Н. су исписане 

27.12.2021. Е.Н. са 342 неопрвдана 

изостанка, а А.Н.  са 339 

неоправдана изостанка.  Долазиле 

су повремено у септембру у школу, 

а већ од октобра  потпуно 

одсуствују. У више наврата 

обављен је разговор са ученицама 

Е.Н. А.Н. и са њиховим родитељима 

како би се утицало на развој свести 

о важности школовања. Међутим 

превладали су социјални и 

културолошки разлози, тако да је се 

Е.Н. отселила код родитеља у 

иностранство, а А.Н. не жели да се 

школује. 

- Са М.Н. и М.Ђ. је предузет 

појачан педагошки рад, разговори 

са одељенским старешинама,  

стални покушаји успостављања 

квалитетније сарадње са 

4 
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родитељима. 

-  М.Н. потиче из ромске, 

материјално добро ситуране 

породице. М.Н. је из школе 

званично  исписана 9. маја 2022. 

Пре тога није долазила у школу од 

24.фебруара. Има укупно 499 

изостана, од чега 92 неоправдана и 

239 нерегулисана. У циљу 

указивања на важност школовања и 

образовања са Мелисиним 

родитељима, разредна старешина, је 

обавила 5 телефонских  и упутила 

писмени позив. Међутим није 

успостављена квалитетна сарадња, 

они се нису одазвали позиву, нису 

озбиљно схаватили изостајање из 

школе, нити потрудили да 

оправдају изостанке. 

1/4 15 11 - Mихона 

Ајети 

- Данијел 

Бураји 

- Александра 

Петровић 

- Mихона 

Ајети 

- Данијел 

Бураји 

- Александра 

Петровић 

За сва три ученика заједничко је да 

су неоправдано изостајали из 

школе. Разредни старешина је 

редовно позивала родитеље 

телефоном да дођу у школу на 

разговор, у циљу  указивања на 

важност школовања, сазнавања и 

отклањања разлога изостајања деце. 

У случају М.А. отац се једном 

одазвао позиву, сложио се да 

ученица школује. Због лоше 

материјалне ситуације породице, 

наставници су јој дали на 

3 
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коришћење уџбенике. Међутим 

ученица је изостајала све чешће док 

потпуно није престала да долази у 

школу. У случају Д.Б. и А.П., 

напори школе да се родитељима 

укаже на важност образовања како 

би своју децу мотивисали да долазе 

редовно у школу нису успели. Нико 

од родитеља се није одазвао позиву 

и дошао у школу на разговор. У 

телефонским разговорима 

обећавали су да ће ученици 

похађати школу, међутим из недеље 

у недељу нису испунили договор. 

Ученици су изостајали из школе све 

чешће до потпуног престанка 

доласка у школу. 

За сва три ученика предузете су 

следеће мере:  разговори са 

одељенским старешинама, појачан 

рад са педегогом, понуђена набавка 

уџбеника, прибора и школских 

ранчева, покушаји успостављања 

квалитетније сарадње са 

родитељима. 

Ученици су исписани из школе 

27.12.2022. 

2/1 

 

19 19 - Миљана 

Блануша 

- Растко 

Ђорђевић 

Нема Ученица М.Б. потиче из породице 

старијих родитеља где постоји 

велико неразумевање између 

генерација. Претходне школске 

године пријавила је насиље и 

измештена је у хранитељску 

Нема 



 245 

породицу. Ученик Р.Ђ. је смештен у 

хранитељску породицу још у 

нижим разредима ОШ. У циљу 

спречавања превременог 

напуштања школовања за оба 

ученика предузете су  следеће мере:  

појачан рад са педегогом, разговори 

са одељенским старешинама,  

успостављање квалитетне сарадње 

са хранитељем/старатељем, 

интензивна сарадња са Центром за 

социјални рад, 

2/2 14 12 - Валентино 

Николић 

 

- Валентино   

Николић 

- Јелена Дмитров 

Породица ученика В.Н. се 

преселила у иностранство. 

- Ј.Д. све време има недовољне 

оцене и пуно изостанака, већ је 

поновила разред. 

Тим поводом је обављено више 

разговора са мајком (5). Мајка је 

једном навела да за  Ј.Д. „упала је 

у лоше друштво“. Међутим 

понашање ученице у школи и на 

путу до школе је било уобичајено. 

9.6.2022. мајка је је телефонском 

поруком обавестила разредну 

старешину да ће се Ј.Д. исписати 

из школе. Како бис еутицало на 

промену одлуке обављен је 

телефонски разговор  ученицом и 

мајком. Ј.Д. је 15.6.2022. исписана 

из школе. 

2 

 

2/4 13 13 Нема Нема Нема Нема 

3/1 14 13 - Давид Чипак - Давид Чипак - Д.Ч потиче из једнородитељске 1 
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породице лоше материјалне 

ситуације. На почетку школске 

године разредни старешина је 

препознао да ученик не жели да 

заврши школу и ако је на завршној 

години. 

У циљу спречавања превременог 

напуштања школе разговарао је 

телефоном са њим и са мајком 

ученика. Разлог изостајања је  Д.Ч 

се запослио и није хтео да се врати 

редовном школовању. 

Преузете мере: три разговора са 

одељенским старешином , један 

телефонски разговор са мајком где 

јој је саопштено да Д.Ч. изостаје из 

школе и предочена важност 

школовања, није се одазвала позиву 

да дође у школу. 

3/2 20 19 - Милица 

Мошеску 

Милица Мошеску Ученица је била у другом стању и 

породила се, договорено је да ће 

полагати разредни испит. Међутим 

одлучила је да ће прекинути 

школовање 

1 

3/4 8 8 Нема Нема Нема Нема 

4/2 26 26 Нема Нема Нема Нема 

4/4 24 23 - Петра Попара -  Петра Попара Ученица је у другом стању, удала 

се. Обављен је разговор са 

педегогом, разговори са 

одељенским старешинама,  

покушаји успостављања 

квалитетније сарадње са 

родитељима. Родитељи су више 

1 
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пута контактирани, али игноришу 

позиве разредног старешине да дођу 

у школу, нису показали да увиђају 

важност да њихово дете настави 

школовање , незаинтересована је и 

сама ученица. 

Укупно 18   18 
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Закључак – у току школске године 2021/2022 у ризику од напуштања школе идентификовано је 

18 ученика, од тог броја 15 је одустало од школовања. Школу је, у току године  престало да 

похађа, још три ученика који нису били евидентирани као ризични. Укупно је школу престало  

да похађа 18 ученика, 10 девојчиц а(55%)  и 8 дечака (45%). 

Од укупног броја девојчица 30% је престало да долази у школу због удаје и/или трудноће. 

Од укупног броја ученика који су одустали од школовања 67% су ромске националности. 

Да би се спречило осипање, са ученицима који су евидентирани у ризику од напуштања школе, 

разредне старешине су, где год је било примењиво, утицале на развој свести о важности 

образовања, како код ученика тако и код њихових родитеља. Понуђена и пружна  помоћ у 

набавци уџбеника и школске опреме. Међутим, закључак је да преовладавају социјални, 

култоролошки и традицонални разлози. Да би се ова појава спречила није довољно само 

ангажовање Школе већ и шире заједнице у подизању свести о важности образовања уопште, а 

посебно у пружању помоћи и подршке младим мајкама, ученицама које из различитих разлога 

ступају у брак, као и ученицима, а посебно ученицама, ромске националности. 

Извештај саставила: 

Татјана Шаренац, координатор Тима за превенцију осипања ученика 

 

Извештај тима за подршку ученика првих разреда за школску годину 2021/2022. 

 

Чланови тима: 

Обрад Шкипина – координатор тима 

Весна Банчов 

Соња Грубачић Рајин – педагог 

 

    На почетку школске године одељенске старешине првих разреда успоставиле су контакт са 

свим родитељима ученика првих разреда и одржали родитељски састанак 31.08.2021. године.  

   Успостављена је и сарадња са одељенским старешинама из основних школа које су ученици 

претходно похађали.  

У суботу 18.09.2021.године организована је традиционална садња дрвећа у дворишту школе,где 

је свако одељење посадило по једно дрво. 

   Истог дана организована је и шетња природом где су ученици у природи присуствовали 

радионици „ Заштити приватност – одупри се притиску“ коју су организовали  ученици треће и 

четврте године гиманазијских одељења. 

Током септембра месеца чланови Тима су организовали два састанка и  договарали око 

реализације плана Тима за подршку ученика првог разреда и око израде педагошких профила 

ученика којима је потребна додатна подршка.  
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У овом периоду одељенске старешине размениле су информације о ученицима међусобно као и 

са осталим наставницима одељенског већа и договориле су се око потребних допунских и 

додатних часова. 

Ученици којима је потребна додатна помоћ су мапирани и израђени су педагошки профили 

ученика и потписане су сагласности родитеља за спровођење индивидуалног образовног плана ( 

I 1 – В.В., Р. Ђ., Д. Н. и I 4 – М.А., А.П. и Д.Б. ). 

На седници Наставничког већа одржаној 24.12. 2021. године констатовано је да поменути 

ученици, али и ученице I 2 А.Н. и Е.Н. престају да похађају наставну. Поред свих напора и 

позива у оквиру Закона од стране одељенских старешина родитељи нису сарађивали јер 

превагнуо је снажан утицај ромске традиције. Такође у другом полугодишту школу је 

својевољно напустила и М.Н. која је из поменуте осетљиве групе. 

Одељенске старешине су радиле на  подизању свести код родитеља и ученика о значају 

редовног долажења у школу и важности образовања и подстицању сарадње родитеља и школе. 

Развијана је свест о томе да треба наставити школовање и перманентно образовање. 

07.10.2021.године организован је крос за све ученике првих разреда. 

   До 10.10.2021. професори су упознати  са нивоом остварености стандарда постигнућа из 

одређеног наставног предмета, тако да су свој будући рад планирали тако да ученицима пруже 

што већу помоћ и подршку у овладавању наставним садржајима и достизању стандарда 

постигнућа у складу са могућностима и потребама ученика. Иницијални тестови спроведени су 

до 10.10.2021, како би професори свој будући рад планирали на основу постигнућа ученика на 

иницијалном тесту. 

   Предметни професори су за ученицке израдили потребни образац 4. Односно 

персонализовани програм наставе и учења и своју наставу прилагођавали томе. На крају сваког 

класификационог периода предат је образац 5. (евалуација ИОП-а). 

Међу овим ученицима су деца из осетљивих и маргинализованих група. Школа се труди да им 

пружи подстицајну атмосферу уз додатну подршу у виду књига и наставног материјала. 

Одељењске старешине и по потреби директор и педагог сарађивали су са родитељима. 

Одељенски старешине су редовно пратили доласке ученика у школу.  

Сарадња са родитељима се одвијала на више нивоа: на родитељским састанцима, кроз рад 

Савета родитеља и индивидуалним разговорима. Благовремено смо упућивали родитеље о  

напредовању ученика у учењу. 

Након сваке седнице одељенске старешине су обавестиле ученике појединачно са бројем 

оправданих и неоправданих часова као и са оценом из владања на класификационим периодима. 

Такође одељенске старешине су путем вибер групе и слањем извештаја  са оценама и бројем 

оправданих и неоправданих часова редовно обавештавали родитеље. 

                                                                                                     

Родитељи су учествовали у самовредновању установе попуњавајући припремљене упитнике и 

на тај начин допринели будућем планирању рада. 

- Ученици првих разреда су присуствовали следећим активностима које су организоване од 

стране школе и локалне самоуправе: 

 радионица „Безбедност на интернету“ у извођењу Београдске отворене школе (ученици су 

се  упознали са начинима како да превентивно заштите своју приватност) 
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 трибина за младе „Упозори, па помози“ у организацији Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије (у оквиру стручног  предавања младима у саобраћају  је објашњена 

важност адекватног деловања у случају да се затекну на лицу места сабраћајне незгоде) 

 присуствовање предавању представника библиотеке „Јован Дучић“ из Сечња о Иви 

Андрићу поводом обележавања 60 година од добијања Нобелове награде 

 у организацији ОКЦ-а поједини ученици присуствовали су извођењу монодраме „Лилика“ у 

извођењу младе глумице Александре Плахин као и представе „Перон за сутра“ по мотивима 

Мери Џонс „Џепови пуни камења“ 

 присуствовање предавању представница Вега ИТ каравана 

Ученици су учествовали у хуманитарној акцији која је подржана од стране школе , а у којој су 

се скупљала средства за храну за децу са Косова. У месецу јуну ученици су учествовали у 

пројекту „Интернет насиље“ током ког су одељенске старешине одржале ЧОС-еве на ову тему, а 

ученици и њихови родитељи су попуњавали унапред припремљене упитнике.  

На крају другог полугодишта ученици су постигли следећи успех: 

I1 – 10 ученика 

Позитиван успех: 9 ученика (одличних 1 и то са 5.00 просеком, 1 врлодобар, 6 добрих, 1 

довољан) 

1 ученик упућен на поправни испит из математике 

Примерно владање има 1 ученик, 5 ученика добро , а 4 ученика задовољавајуће владање. 

I2 – 22 ученика 

Позитиван успех: 15 ученика (одличних 1, 6 врлодобрих, 8 добрих) 

1 ученица је упућена директно да понавља разред, а 6 ученика је упућено на поправне испите. 

Примерно владање има 14 ученика, 1 врлодобро, 5 ученика добро, 1 ученик задовољавајуће и 1 

ученик незадовољавајуће владање. 

I4 – 11 ученика 

Позитиван успех: 10 ученика ( одличних 7, од тога 2 ученика са 5,00 просеком и врлодобрих 3) 

1 ученица је неоцењена из 14 предмета и упућена на полагање разредних испита 

Примерно владање има 10 ученика и 1 ученица незадовољавајуће владање. 

                                                                                                       

 Извештај саставиo: 

                                                                                                        Обрад Шкипина, координатор тима 
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21. Извештај о раду директора 

 

САДРЖАЈ 

УВОД 3 

1. ОБЛАСТ I: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У 

ШКОЛИ 4 

1.1. Развој културе учења 4 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 4 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у 

школи 4 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу

4 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 5 

2. ОБЛАСТ II: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

 5 

2.1. Планирање рада установе 5 

2.2. Организација установе 5 

2.3. Контрола рада установе 5 

2.4. Управљање информационим системом установе 6 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 6 

3. ОБЛАСТ III: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 7 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 7 

3.2. Професионални развој запослених 7 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 7 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених

7 

4. ОБЛАСТ IV: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ 

И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 8 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 8 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у 

установи 8 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 8 

4.4. Сарадња са широм заједницом 8 

5. ОБЛАСТ V: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 9 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 9 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 9 

5.3. Управљање административним процесима 9 

 

 



 252 

6. ОБЛАСТ VI: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 10 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 10 

6.2. Израда општих аката и документације установе 10 

6.3. Примена општих аката и документације установе 10 

 

 
 

Закон о средњем образовању и васпитању ( Сл.Гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 -

др. закон  6/2020 и 129/2021) 

 

Директор руководи радом установе. 

Надлежност и одговорност директора установе 

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара министру и органу управљања. 

Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине за 

свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и органу управљања. 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе; 

2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада; 

3) је одговоран за остваривање развојног плана установе; 

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање 

и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 

5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика; 

7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, 

васпитача и стручних сарадника; 

8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника; 

9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима; 

10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона; 

11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа; 

12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи 

у оквиру јединственог информационог система просвете; 
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13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно 

друге законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за 

рад установе у целини; 

14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, 

без права одлучивања; 

15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе 

и саветом родитеља; 

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду 

установе; 

18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и 

другим законом; 

19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом; 

20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и 

запослених, у складу са овим и другим законом; 

21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 

22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни 

однос; 

23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом. 

 

У току школске 2020/2021. године директор школе је обављао задатке у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања, Статутом школе, Годишњим планом рада школе за 

школску 2020/2021. годину, Развојним планом школе и другим документима од националног и 

интернационалног значаја. У току свог рада организовала сам активности тако да стратегија 

развоја школе буде усаглашена са циљевима образовања и васпитања:  

 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова;  

 развој стваралачких способности, креативности;  

 развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  

 оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

 развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота;  

 развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења;  

 оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота;  

 развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;  

 развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

 развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства;  
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У пвпм Извештају таксативнп се навпде наслпви/називи ппјединих дпказа/примера п 

испуоенпсти индикатпра, уз упућиваое на верпдпстпјну пратећу дпкументацију кпја се налази 

кпд директпра (видети прилпге) и/или у архиви СШ"Вук Караџић". 

 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости.  

 

 У школи је креирана атмосфера у којој су школски планови усмерени на стварање 

пријатне и подстицајне атмосфере, у којој се уз међусобно поштовање, уважавање и 

поштовање школских правила развијају најважније компетенције ученика потребне за 

развој и остварење сваког појединца, за друштвени живот и запослење у друштву које 

учи. Компетенције се односе на комбинацију вештина, знања, ставова и вредности и 

укључују способност учења. Директор школе је усмеравао школске активности и утицао 

на обезбеђивање сагласности код свих актера у образовању, за креирање планова и 

пројеката у школи у складу са захтевима педагогије. 

 

Извештај има задатак  да укаже на директоров допринос од почетка школске године у 

реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину. 

Стандарди комепетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује  

успешно управљање, организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада 

Школе. Сврха стандарда је осигурање и унапређивање квалитета рада чиме се доприноси 

остваривању општих ихода образовања и васпитања дефинисаних Законом ( Закон о 

основама  система образовања и васпитања чл.5 и чл.59 ) и другим значајним 

документима значајним за област унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

 Стандарди су дати у оквиру шест области рада и одговорности директора. Уз сваки 

стандард дата је листа индикатора који прецизније дефинише компетенцију директора. 

Испуњеност сваког стандарда процењује се на основу да ли су задовољени/испуњени 

индикатори  као квалитативни или квантитативни показатељи дефинисаних задатака 

директора. 

Стандарди се односе на следећих шест области рада и одговорности директора: 

1. Руковођење васпитно- образовним процесом у школи; 

2. Планирање, организовање и контрола рада установе; 

3. Праћење и унапређивање рада запослених: 

4. Развој сарадње са родитељимљ/старатељимљ, органом управљања, синдикатом и 

широм заједницом; 

5. Финансијско- административно управљање радом установе; 

6. Обезбеђивање законитости рада установ 
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1. Област I: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

У ШКОЛИ 

 

1.1. Развој културе учења 

Опис 
стандарда 

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

 

 

 

 
Индикато

ри (6) 

1. Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са 
образовним и другим потребама ученика; 

2. Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и 
стално се стручно усавршава; 

3. Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко 
прихватање нових идеја и проширивање искустава; 

4. Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене 
циљеве учења и прате свој напредак; 

5. Ствара услове да ученици партиципирају у демократским 
процесима и доношењу одлука; 

6. Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у 
школи 
и заједници. 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

Опис 
стандарда 

Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици 
могу 
квалитетно да уче и да се развијају. 

 

 

Индикато
ри (4) 

1. Осигурава да се примењују превентивне активности које се 
односе на безбедност и поштовање права ученика; 

2. Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и 
да су ученици заштићени од насиља, злостављања и 
дискриминације; 

3. Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и 
уговори о људским правима и правима деце; 

4. Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим 
хигијенским 
стандардима. 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у 
школи 

Опис 
стандарда Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног 

процеса. 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

1. Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и 
васпитања у Републици Србији; 

2. Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике 
да користе савремене методе и технике учења и примењују 
савремене технологије у образовноваспитном процесу; 

3. Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу 
ученике да развијају сопствене вештине учења; 

4. 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; 

5. Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну 
самоевалуацију и евалуацију рада наставника, стручних 
сарадника, 
наставног процеса и исхода учења. 

1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

Опис 
стандарда 

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног 
образовања и 
васпитања за све ученике. 
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Докази/примери: (1.1.) Литерарни и ликовни конкурс; ФБ, сајт, новине, ТВ, инстаграм, 

Министарство просвете, науке и техн. 

развоја, Покрајински секретараријат, председник и органи 

локалне самоуправе; Заједница гимназија Србије, машинских и 

еконмских школа; 
(1.2.) Рад Ученичкпг парламента и Прпјекти; Сарадоа са пплицијскпм станицпм 

Сечао; Сарадоа са ПКЦ-пм пмпгућила је нашим ученицима да  ппсете 
различите културне и едукативним садржаје; 

(1.3.) План рада директора; Маилинг листа наставника; Решења  о 

40-то часовној радној недељи; 

(1.4.) Тим за инклузивно образовање; ИОП-1 и 2;  

(1.5.) Записници са седница Наставн. већа; Дан школе и Савиндан; 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

1. Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара 
услове за уважавање њихове различитости; 

2. Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности 
и различитости ученика и промовисање толеранције; 

3. 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; 

4. Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те 
потребе буду препознате и на основу њих израђени индивидуални 
образовни планови; 

5. Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени 
претходним знањима и искуствима ученика и уважавати 
разноликост средине из које они долазе. 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

Опис 
стандарда Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате. 

 

 
Индикато

ри (4) 

1. Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на 
тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима 
постигнућа ученика; 

2. Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и 
самовредновања који су у функцији даљег учења ученика; 

3. Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном 
процесу користе за праћење постигнућа и напредовања ученика; 

4. Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа. 
 

 

2. Област II: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

2.1. Планирање рада установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе. 

 

 

Индикато
ри (3) 

 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; 

 Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује 
изворе информација потребне за планирање и стара се да 
информације буду тачне и благовремене; 

 Упућује планове установе органу који их доноси. 

2.2. Организација установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе 
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Индикато

ри (7) 

• 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; 

• 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. 

2.3. Контрола рада установе 

Опис 
стандарда 

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

 

 

 

 

 
Индикато

ри (6) 

• Примењује различите методе контроле рада установе, 
њених организационих јединица и запослених; 

• 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. 

2.4. Управљање информационим системом установе 

Опис 
    стандарда 

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са 
школском управом и локалном самоуправом. 

 

 

 
Индикато

ри (3) 

• 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. 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

Опис 
   стандарда 

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада 

установе. 
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Индикато
ри (5) 

• 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. 

Докази/примери: (2.1.) Извештај о реализацији Годишњег плана рада шлоле; 

Годишњи план рада школе; Развојни план школе; Подаци за 

примену програма за поделу часова; 

    
На почетку наставне и школске 2021/22. године, заједно са сарадницима, постављена је 

организациона структура потребна за нормално функционисање наставе, Годишњи план рада 

школе.  

Извештај о раду школе за претходну школску годину презентован је Наставничком већу, 

Савету родитеља, и усвојен од стране Школског одбора.  

Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су информације за наставнике 

потребне за њихово планирање.  

Радила сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршила надзор израде планова 

рада у предвиђеним роковима.  

Редовно сам пратила све доступне информације потребне за планирање и преносила их 

запосленим  

(2.2.) Примена Решења о 40-то часовној радној недељи; 

  
Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом радног места и 

организационом структуром школе.  

Редовно сам координирала рад Стручних органа, Тимова и појединаца у установи обезбеђујући 

ефикасну комуникацију. Све наведено је саставни део Записника Наставничког већа, Записника 

Стручних органа и тимова. Сталним учешћем у раду стручних органа сам доприносила 

ефикасној комуникацији између њих.  

Радила сам на организовању наставе, измене у распореду часова, проналажењу замена за 

запослене.  

У раду сам се трудила да сви запослени буду равномерно оптерећени радним задацима.  

Запослени су благовремено обавештавани о седницама Наставничких и Одељњских већа, као и 

Стручних органа и тимова.  

(2.3.) Извештај о раду наставника за школску 2021/2022. 

годину; Документ о вредновању сталног стручног 

усавршавања у Средња школа„Вук Караџић“; 

  
Ефикасно сам организовала и оперативно спроводила контролу рада установе кроз иницирање 

и надзирање процеса израде извештаја и анализа, обезбеђујући поштовање рокова и 

благовремену поделу задатака запосленима.  

У случајевима појединачних одступања у резултатима рада запослених предузимала сам 

корективне мере.  

Редовно сам радила на праћењу и анализи рада школе и извештавању о раду, као и о 

предузимању потребних мера за побољшавање квалитета рада школе.  

(2.4.) Педагошки колегијум; Стручна већа наставника; Маилинг 

листа наставника и записници са седница Наставничког већа; 
У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих заинтересованих актера о 

важним питањима живота и рада установе.  

Трудила сам се да сви запослени буду тачно и правовремено информисани о свим важним 

питањима за функционисање и рад школе.  



 259 

Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазе се на огласној табли  у 

школи (распореди часова, ваннаставних активности, дежурства, писмених задатака и вежби, 

отворена врата…), сајту школе, формираним Вибер групама, виртуелној зборници. 

 (2.5.) Еxcel програм са базом података;  

  
Свакодневним активностима сам радила на повећању квалитета установе како у 

материјално-техничким условима тако и у свим областима рада школе.  

Заједно са наставницима и стручним сарадницима учествовала сам у процедурама управљања 

квалитетом и изради потребне документације. Распоређивала сам задатке запосленима у 

процесу управљања квалитетом и бринула се да их они спроводе, тако да су све потребне 

анализе квалитета рада установе на време одрађене и достављене надлежним установама. У 

школи је обезбеђен ефикасан процес самовредновања чији се резултати користе за 

унапређивање квалитета рада установе.  
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3. Област III: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 3.1. Планирање, селекција и пријем запослених  

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру 
запослених у 
установи 

 

 
Индикато

ри (4) 

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

• Стара се да сва радна места у установи буду попуњена 
запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима 
посла; 

• Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос 
• Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима 

мере за 
њихово успешно прилагођавање радној средини. 

 3.2. Професионални развој запослених  

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој 

запослених. 

 

 

Индикато
ри (3) 

• 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. 

 3.3. Унапређивање међуљудских односа  

Опис 
стандарда 

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу 

 

 

 

Индикато
ри (6) 

• Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише 
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и 
подршка за остваривање највиших образовнo-васпитних 
стандарда; 

• Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
запосленима у установи и развија ауторитет заснован на 
поверењу и поштовању; 

• Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад; 
• Поставља себи и запосленима остваривање највиших 

професионалних стандарда; 
• Показује поверење у запослене и њихове могућности за 

остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и 
побољшање учинка; 

• Комуницира са запосленима јасно и конструктивно. 
 3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених  

Опис 
стандарда 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише 
их и 
награђује за постигнуте резултате. 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног 
рада у складу са планом рада и потребама установе; 

• Користи различите начине за мотивисање запослених; 
• Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите 

облике награђивања, у складу са законом и општим правним 
актима. 
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Докази/примери: (3.1.) Менторство приправницима; Списак наставног и ненаставног 

особља; 
Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном службом за запошљавање у 

установи су благовремено попуњена радна места. Запослени својим компетенцијама одговарају 

захтевима посла и за новопридошле је спроведен поступак пријема у радни однос у складу са 

Уредбом Владе о запошљавању у Јавном сектору. Увођењем приправника у посао предузете су 

мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.  

За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни процес.  

 (3.2.) Семинари; Израда прегледа/листе наставника на основу 

Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у 

Средњој школи„Вук Караџић“; 

  
У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, 

васпитача и стручних сарадника, а на основу личних планова стручног усавршавања, сачињен је 

План стручног усавршавања установе.  

Кроз размене мишљења на стручним већима и кроз интерно стручно усавршавање се 

радило на развоју компетенција за рад наставника.  

Сви запослени који нису прошли Обуке Министарства просвете (Настава оријентисана ка 

исходима и Обука наставника за дигиталне наставне садржаје), пријављени су на исте.  

 

(3.3.) Награђивање запослених и ученика  за Савиндан 
Трудила сам се да истакнем, похвалим, подржим и наградим у складу са Правилником све 

позитивне активности које ће унапредити рад школе, као и ангажовање на промоцији школе.  

Својим искуством и утицајем сам деловала на радну атмосферу пуну толеранције, сарадње, 

посвећености послу.  

Својим односом према обавезама и својим понашањем сам се трудила да стекнем поверење 

колега тежећи увек на договору код решавања пословних задатака.  

Успешно сам решавала ситније проблеме међу запосленима, инсистирајући на заједништву, 

тимском раду и сарадњи у остваривању највиших професионалних стандарда.  

(3.4.) Посета часовима; Увид у педагошку документацију 

наставника и школе; Одсуства; 

  
Препознати успеси се похваљују на седницама и индивидуалним разговорима и подршком.  

 

 

 



 

4. Област IV: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ 

И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

Опис 
стандарда 

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

 

 

 
Индикато

ри (4) 

• 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; 

• 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. 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

Опис 
стандарда 

Директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном 
синдикату. 

 

 

 

 
Индикато

ри (5) 

• 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; 

• 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. 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

Опис 
стандарда 

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

 

 

 
Индикато

ри (4) 

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

• Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како 
би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава; 

• Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са 
стратешким партнерима у заједници; 

• Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс 
за остваривање потреба локалне заједнице у складу са 
законском 
процедуром. 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис 
стандарда 

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

 

 
Индикато

ри (2) 

• 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; 



 

Докази/примери: (4.1.) Записници са седница Савета родитеља; Састави тимова;  

(4.2.) Записници са седница Школског одбора; „ЈИСП“,„ИСКРА“ чланови комисија 

и листе; 

(4.3.) СОС, кречење школе и замена дела крова и олука;  

(4.4.) Сарадња са основним школама наше општине; 

 



 

 
 

5. Област V: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 

 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима 

 

 
Индикато

ри (3) 

• 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; 

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

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима 

 

 

 

 

 
Индикато

ри (7) 

• Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом 
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса; 

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

• 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. 

5.3. Управљање административним процесима 

Опис 
стандарда 

Директор ефикасно управља административним пословима и 
документацијом 

 

 

 
Индикато

ри (4) 

• 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; 

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

Докази/примери: (5.1.) Годишњи финанцијски план и реализација; Буџет СОС 

и ребаланс буџета;  
Извршено је планирање финансијских средстава за 2022/2023. годину и израђен финансијски 

план.  

Пратила сам ток свих изведених радова и набавке. 

(5.2.)  Утрошак новца преосталог  „ђачког динара“ у сагласност 

СР 

(5.3.) Записници са седница НВ, ШО и СР; Записник о 

редовном прегледу Средње школе„Вук Караџић“; 

  
У сарадњи са секретаром школе и шефом рачуноводства обезбеђивала се ажурност и 

Сарадња са библиотеком „Јован Дучић“; Сарадња са Образовно 

културним центром;  



 

тачност административне документације и њено систематично архивирање у складу са 

Законом.  

У школи се поштовала процедура рада и вођена је прописана документација. Јавна документа 

су издавана у складу са Законом.  

Извештај о раду и животу школе се редовно презентују органу управљања и широј 

заједници . 



 

6. Област VI: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Опис 
стандарда 

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе 

 

 
Индикато

ри (3) 

• 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; 

• Уме да користи стратешке документе који се односе на 
образовање и 
правце развоја образовања у Републици Србији. 

 6.2. Израда општих аката и документације установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у 
складу са 
законом и другим прописима, јасна и доступна свима 

 

 
Индикато

ри (3) 

• Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих 
аката и документације; 

• 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. 

 6.3. Примена општих аката и документације установе 

Опис 
стандарда 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и 
документације установе 

 

 
Индикато

ри (2) 

• Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе 
и води установљену документацију; 

• Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора 
израђује планове за унапређивање рада и извештаје који показују 
како су спроведене тражене мере. 

Докази/примери: (6.1.) Реформа програма 4.разреда и економског техничара, Нови 

програм наставе и учења за 1. Разред менаичар моторних 

возила; Полазне основе у Извештају о реализацији Годишњег 

плана рада школе; Допуне и измене ЗОСОВ; Документа 

Националног просветног савета; Заједница гимназија Србије, 

економских школа и машинских; Министарство провете, 

науке и технолошког развоја; 

(6.2.) Измена Правилника о сталном стручном усавршавању; 

Примена документа о вредновању сталног стручног 

усавршавања у Средњој школи„Вук Караџић“; Допуна Закона 

ЗОСОВ-а и Закона о СШ; База података МПНТР 

„ЈИСП“;платформа Искра за кадровско –финансијске 

послове,платформа Државна матура,Портал школе Војводине 

Покрајинског секретаријата за образовање за плнирање уписа 

(6.3.) Правилник о оцењивању; Налози запосленима; Извештаји и 

дописи Школској управи Зрењанин; МПНТР,Покрајинском 

секретаријату; 

  
У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима Установе. Записници 

Инспекцијског и Стручног педагошког надзора су доказ да се Општа акта и документација 

установе примењују у складу са Законом.  

 

 

 

 



 

Прилог (стр. 11-31) са активностима и догађајима до 31.08.2022. године је саставни део 

овог Извештаја. 

 

- Реализоване су проширене активности у вези са превенцијом насиља у школи: припремљене 

су презентације, за ученике и родитеље  у складу са правилником  иисте презентоване. 

Обележен је Дан толеранције, Дан борбе против насиља у оквиру часова Грађанског васпитања, 

Дан розих мајица, Дан љубави; 

-Дежурство у школи је појачано  ( више професора је укључено и помоћно особље на дневном 

нивоу); 

- На школском сајту су постављени линкови на тему превенција насиња у школама; 

- На школском сајту постављени су линкови на тему електронског насиља;  

- Велика пажња се посвећује превентивним активностима у циљу поштовања права ученика и 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радом одељењских старешина, 

стручних сарадника и директора школе. Активно сам учествовала у раду Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- 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. Подељени 

су им  ранчеви и школски прибор; 

- Током периода пандемије од КОВИДА- 19  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. 

- У школи се инсистира на креативним ваннаставним активностима посебно  на онима које се 

одвијају у сарадњи са другим институцијама  и организацијама (нпр.Читајмо гласно, Дан 

европских језика); 

-У циљу стручног усавршавања и подизања нивоа компетенција  професори су имали могућност  

да у школи присуствују семинарима на тему Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу ( средства дибијена путем пројекта МПНТР) и два нивоа – обуке 

Активног учења ( подршком Образовног форума оба семинара су реализована бесплатно) и  

Примена иновативних комуникацијских технологија, РЦКањижа, К1, П3, 8 бодова, 18.03.2022. 

- За ученике који су показали склоности ка одређеним предметима, организована је додатна 

настава. Успостваљена је сарадња са Архимедесом,учешће на такмичењу Мислиша; спортска 

такмичења ( пласман за републичко такмичење у дисциплини бацање кугле, постигнути 

резултати у рукомету и стоном тенису); 

- Одржане je 12 седница Наставничког већа, 8 састанака Савета родитеља и 10 седница 

Одељенских већа. На седницамa између осталог вршена је свеобухватна анализа успеха 

ученика. Одржане су и 4 састанка Ученичког парламента. Једном састанку присуствовали 

представници Канцеларије за младе.  

- Секретар у сарадњи са директором и члановима НВ израдио је Правилник о избору ђака 

генерације, који је и усвојен на седници НВ. 

- Управца за имовину послала је  сагласност за издавање сале и на основу уговора иста се издаје 

по утврђеном распореду; 

- Директор присуствоаво свечаности поводом доделе октобарске награде. Заједно са ученицима 

у оквиру Митровданских дана , а на позив ОКЦ учествовали смо у промоцији књиге Слободана 

Мандића. Ученици и опрофесори су присуствовали  предавању о Великим научницима и 

Сунчевом систему у  Дому културе. 

-Прикључили смо се пројекту Супер школа. Педагог и директор су биле на промоцији пројекта 

у Новом Саду (организација ОПЕНС-а). 

- Педагог и директор су посетиле укупно  36 часова у оквиру педагошко-инструктивног увида у 

праћење образовно васпитног рада (а затим исте вредновале, обавиле разговоре са предметним 

професорима и припремиле извештаје за сваки посећен час). Кроз инструктивни рад и посете 

часовима подстицала сам наставнике и стручне сараднике, инсистирала сам на појачавању рада 



 

ваннаставних активности како би се подстицала креативност ученика и стицала функционална 

знања и развој исправних стилова живота. Наставнике сам упознала са скалом за 

самоевалуацију наставног часа и навела их на систематичну самоевалуацију како би се 

побољшао квалитет наставног и васпитног процеса у школи.У јуну месецу директорка је 

обавила  педагошко-саветодавне разговоре са наставницима ( 4 наставника) и дала им смернице 

како да подигну квалитет свог рада, који је оцењен као недовољно квалитетан. 

- Обављен је инспекцијски надзор за заштиту од пожара. 

- У школи је на основу инспекцијског указа  извршена поправка електричне инсталације уз 

помоћ локалне самоуправе. 

-Реализована је у школи промоција Пољопривредног факултета, као и виртуелне промоције уз 

помоћ КВИС тима. 

- Школа је била учесник 7. Сајма каријерног вођења и саветовања. 

- Директор је организовао посету БОШ-А у оквиру пројекта Заштити приватност- одупри се 

притиску ( организоване радионице за ученике, снимљен подкаст). 

- У школском студију снимљен је програм за Савиндан. 

- Директор је присуствовао Конференцији каријерно вођење и саветовање у РС и Европи ( 25. и 

26.10.2021). 

- Израђен је  План заштите од катастрофа ( на основу указа инспекцијског надзора МУП-а). 

-Одржана је противпожарна обука за све запослене. 

- Извршен је редован годишњи преглед котларнице. 

-Купљене поклон-књиге за ученике . 

- У кабинету информатике уграђена је клима. 

- Уводен је АМРЕС у оквиру пројекта МПНТР Умрежене школе; 

- Купљено је: бушилица и брусилица, два лаптопа, рачунар, камера, пројектор,полица за 

кабинет информатике,беле табле, магнетна табла, монитори за кабинет информатике, радна 

опрема за помоћно особље, опрема за професора физичког, кугла за бацање у даљ;сервисирани  

су копир апарати и два пројектора,микрофон за кабинет информатике; 

- Прослеђене су шифре и упутства наставницима за коришћење е-уџбеника. 

-Одобрена су три конкурса на неодређено од стране МПНТР и након конкурса примељено је у 

радни однос троје запослених на неодређено. 

- План уписа одобрен од стране локалне самоуправе и послат МНТР, Покрајини и ШУ. 

- Припремљени су и послати пројекти ка МНТР ( за опремање наставним средствима – 15 

рачунара), Покрајинском министарству за образовање ( кречење  и замена стакала на сали за 

физичко и СУ наставника), Министарству правде ( школски и канцеларијски намештај). 

- Директор је извршио пријаву и дао овлашћења за пројекат Е-фактуре. 

- Организација и реализација пројекта пробе државне матуре ; похваљени од начелнице ШУ 

Снежане Олушки Влачић, која је и била у надзору. 

- У марту месецу на препоруку Покрајинског секретеријата за образовање, послат је захтев за 

верификацију смера механичар моторних возила ( уместо аутомеханичара). 

- Учешће ученика у такмичењу Кенгур. 

- Добили допис за измену плана уписа у шк.2022/2023. Уместо аутомеханичара у плану је 

механичар моторних возила и за ово годину није планиран механичар грејне и расхладне 

технике. 

- Урадила и послала елаборат за верификацију економског техничара. 

- Одобрена средства на конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање,за пројекат увођења 

видео- надзора у школи. 

- Поред редовног просветног инспекцијског надзора где је школа добила свих 100%,имали смо 

и два ванредна везана за верификацију два образовна профила: механичар моторних возила и 

економски техничар. 

- Учествовала у изради спота за промоцију школе и у изради плана промоције. 

- Континуирано уношење и ажурирање податак у ЈИСП-у, ЕСдневнику и по потреби у ИС 

Доситеју, Ефактурама и свим важним порталима за рад школе ( упис, Моја средња школа). 

- Поправљена је громобранска инсталација и освему обавештена инспекторка која је исту 

наложила. 



 

Одобрен пројекат Оплеменимо школски простор, од стране Министарства правде –

ОПОРУНИТЕТ. 

- Организација једнодневног излета у Суботицу и Зобнатицу за ученике матуранте. 

- Обезбеђивање донатора за поклон кљиге и ваучере за излет за одличне, вуковце и ђака 

генерације. 

-Организација матурске приредбе, доделе диплома и матурске свечаности. 

- Инспекцијски надзор везан за државна обележја школе. По инспекцијском налогу  набављени 

грбови и качени у хол школе, као и још две заставе. 

- Школу посетио ИТ Вега караван 

- Организација „Каравана запошљавања“ НСЗ у школи. 

-Од стране надлежног просветног саветника извршено је екстерно вредновање области 

квалкитета 1: Програмирање и планирање, где је школа оцењена највишом оценом 4. 

- Учествовал у организацији  попуњавања СЕЛФИ упитника на нивоу школе ( наставници, 

ученици, управа). 

- Израђен је СТАТУТ школе у скалду саЗОСОВ-ом. 

- Извешрене су у школи поправке кречења и санација зидова у зборници. 

- Постављен је летњиковац- летња учионица у дориште школе. 

-Уписана сва три планирана одељења 1.разреда. 

- Од стране Министарства школа је добила 2 лаптопа, 2пројектора, 2сталка за ношење 

пројектора, 2 рачунара. 

- Крајем јула послат је поново ЦЕНУС за 2021-2022.годину 

- Спремила и послала годишњи извештај за Једносменски обогаћени рад 

  

 -Стручно усавршавање директора: Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу,  ЗВКОВ, К2, К3 и К4 , П1, 12 бодова,13.10.2021. 

 Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи,Фондација 

Темпус,К3,П3, 2 бода, 26.10.2021. 

 Семинар Активно учење/настава 1: основни ниво, Образовни форум, К2, П3 – 24 

бода,1.11.2021. 

 Семинар Активно учење/настава 2: напредни ниво, Образовни форум, К2, П3 – 16 

бодова, 28.12.2021. 

 Веб-алатима до формативне оцене,ОКЦ, 32 бода, 14.12.2021. 

 Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ унутар 

установа,ОКЦ,К4, П4, 36 бода, 25.12.2021. 

 Солвинг радионица: Директор школе као медијатор и чувар етоса у школи, Институт 

за модерно образовање, 3бода ( унутар установе), 27.12.2021. 

 Водич кроз инклузивно образовање, ОКЦ, 32 бода,24.01.2022. 

 Књижевне радионице, ОКЦ, 32 бода, 28.01.2022. 

 Примена иновативних комуникацијских технологија, РЦКањижа, К1, П3, 8 бодова, 

18.03.2022. 

 Вебинар: Онлајн презентација уџбеника српског језика и књижевности 4 за средњу 

школу, ИК Клетт,1 бод, 12.04.2022. 

 Управљање стресом на радном месту, ОКЦ, 32 бода,18.04.2022. 

 Стручни скуп: Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада 

ОВ и ВОустанова, ЦСУКикинда, 2 бода,13.05.2022.  

 Учешће у поступку самовредновања SELFIE 2021-2022, session 3 у оквиру Селфи 

инструмента, 1 бод  

 Oнлајн обука Обука за јачање капацитета школских тимова за унапређење 

самовредновања рада школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

пројекат  REdiS, 17.05.2022., 8 бодова (у току) 
 Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи, Нова писменост, 

јун 2022. 24 бода ( у току) 

 Летња школа „Сазнај и разазнај“ - обука из области медијске и информационе 

писменостии критичког мишљења- кат.бр.629, Медиа и реформ центар  Ниш и IREX, 



 

10-13.06.2022, 4 бода  

- Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и подстицање ученика на 

постизање бољих резултата.  

Истичу се успеси ученика на Наставничким и Одељењским већима, а најуспешнији  и награђују. 

Наставнике сам подстицала да користе различите поступке вредновања и да врше уједначавање 

критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу предметних наставника. (1.2.5) 

- (4.1.) У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више отвори за 

сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном укључивању ради учења и развоја 

деце.  

-Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу решавања проблема у вези 

и са дисциплином и учењем. Родитељи су редовно информисани о резултатима и напредовању 

њихове деце кроз разне контакте: Дан отворене школе, отворена врата, родитељске састанке, на 

састанцима Савета родитеља.  

- Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са директором школе. 

Започела сам са активностима везаним за редовно извештавање родитеља – старатеља о свим 

аспектима рада директора, школе и напредовању њихове деце. Унапређивала сам вештину 

запослених у побољшању комуникације са родитељима и побољшавању сарадње родитеља и 

наставника.  

Родитељи су изабрани на Савету родитеља и укључени у рад Тимова у школи у складу са 

Законом.  

- (4.2) Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра и конструктивна. Образовно-

васпитни рад школе се реализује кроз Годишњи план рада школе. 

Школски одбор, као орган управљања, редовно је добијао информације о новим трендовима 

васпитно-образовне политике и праксе као и резултате постигнућа ученика и о свим 

активностима у школи: оцене резултата постигнућа ученика, извештајима о раду директора 

школе, извештајима о реализацији васпитно-образовног програма, Школског програма и 

Годишњег програма рада школе. Заједнички се долазило до решења која се тичу материјално-

техничког и финасијског пословања школе. Изабрана су у септембру два члана Ученичког 

парламента који ће присуствовати седницама Школског одбора.  

Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са Посебним колективним 

уговором и Законом.  

 

 

 

Извештај саставила: 

 Данијела Алексић, директор школе 

 

 

У Сечњу,10.09.2022. 
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22.  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 Годишњег извештаја рада школе за школску 2020/2021. годину 

и Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину;  

 Учествовање и помоћ у изради глобалних и 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 ученика првих разреда ); 

 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 и спровођењу завршних и  матурских испита  

 Учествовање у реализацији Пилот дрђавне матуре (секретар комисије). 

 

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, 

 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. 
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2.3. Извештај о посећеним часовима током школске године 

 У школској 2021/2022. години ШРП-ом планирана је посета редовним и угледним 

часовима наставе као и посета часовима практичне наставе. Заједно са директорицом 

школе посетила сам укупно 32 часа ( 26 редовних,5 угледних и 1 час практичне наставе). 

3. Рад са ученицима 

 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.  

 

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. 

 

Највећи број обављених разговора био је са ученицима који су имали проблеме у 

понашању. Најчешћи разлог за обраћање ученика или упућивање од стране разредног 

старешине и предметних наставника биле су потешкоће у учењу или недисциплина 

током часова. 

 

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, најчешћи 

разлози и теме о којима се разговарало су проблеми у понашању које ученици 

испољавају, нередовно похађање наставе и недисциплина током часова. Обављени су и 

саветодавни разговори  са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у. 
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5. Рад у стручним органима 

 Учешће у раду Школског одбора, Наставничког већа, Одељенских већа ( 

саопштења, информисање о резултатима обављених анализа, истраживања и 

других активности значајних за образовно – васпитни рад); 

 Учешће у раду стручних тимова 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 ученика 

првих разреда, за промоцију школе, за инклузино образовање ; 

 Пружање подршке и помоћи у изради и реализацији планова рада 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  као и  учешће  у истраживању следећих 

специфичних проблема школе:  

 евалуација успеха и владања ученика  

 евалуација ИОП-а 

 истраживања за потребе самовредновања (СЕЛФИ координатор) 

 истраживања за потребе појединих тимова 

 задужено лице за праћење остваривања безбедоносних мера услед КОВИД-а 19 и 

извештавање релевантних институција 

 заменик секретара испитне комисије за матурске и завршне испите 

 члан Комисије за избор ђака генерације 

 секретар ШМК-а током спровођења Пилот државне матуре 

 лице задужено за унос података у ЈИСП (планови и програми, ученици и одељења, 

додела ЈОБ-ова) 

 овлашћено лице за унос података на портал Моја средња школа. 
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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; 

9. Вођење документације и припрема за рад 

 Вођење документације о сопственом раду  

 Преглед евиденције вођења матичних књига, књига завршних и матурских испита 

 Преглед евиденције рада (Ес дневника) – ( на крају првог полугодишта и трећег 

класификационог периода) 

  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 проучавање стручне литературе. 

23. Извештај о раду библиотекара 

 

У току школске 2021-22. године посао школског библиотекара је обављала Зорица 

Новаковић, са 50% ангажовања.  

Сваки ученик наше школе истовремено је и члан библиотеке. 

Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултације са предметним 

професорима, како то потребе захтевају. 

 

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 школске године обављала сам и низ других послова: 

- Израда Годишњег плана и програма рада библиотекара у школској 2021-22. 

- Израда нових картона корисника, нових ученика и ученика првих разреда; 

- Сарадња са наставницима на промовисању читања; 

- Учешће у изради програма обележавања Дана школе; 

- Уношење наслова у електронску базу Програма о библиотечком пословању; 

- Учешће у припреми прилога за сајт школе; 

- Израда изложбеног простора школске библиотеке; 

- Издавање књига, вођење евиденције; 

- Израда Извештаја о раду библиотекара за школску 2021/2022. годину. 

 

У првом полугодишту планиране активности организовања посете ученика првих 

разреда библиотеци „Јован Дучић“ у Сечњу је реализована у току септембра. 

Посета Сајму књига у Београду није реализована, због епидемије корона вируса. 

У сарадњи са библиотеком „Јован Дучић“ за све ученике школе 23.12. 2021. 

организовано је предавање о И.Андрићу, поводом 60 година од доделе Нобелове награде 

за књижевност. 

 Обележен је 23.04-Светски дан књиге и ауторских права тематским уређивањем 

изложбеног простора школске библиотеке. 

 

Библиотекар: 

Зорица Новаковић 
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24. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

  Ученички парламент током школске 2021/2022. године обављао свој рад у складу 

са планираним. Састанци Ученичког парламента одржавани у складу са планом, чланови 

Ученичког парламента редовно су долазили на састанке, а парламент је до априла месеца 

водила проф. права Мирјана Чутурило Милошевски. Одржано је укупно 4 седнице. 

             На првој седници одржаној 13.09.2021. године конституисан је Ученички 

парламент, одабран председник, заменик председника, записничар и чланови Ученичког 

парламента за Савет родитеља и Школски одбор, представници за тимове школе. Такође 

разматран је одишњи извештај за школску 2020/2021. годину и ученици су упознати са 

упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених у установи. 

     На другој седници Ученичког парламента одржаној 4.10.2021. године ученици су се 

упознали са радом Канцеларије за младе општине Сечањ. Координатор канцеларије 

Гађан Александар позвао је ученике да се укључе у рад канцеларије и предложе идеје за 

организовање различитих активности.  Састанку  су присуствовале директор и педагог 

школе. 

 Трећа седница одржана је 23.2.2022. године. Поред ученика на седници су 

присуствовали и директор и педагог школе. Педагогица је упознала ученике са 

извештајем о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта и заједно са 

директорицом резимирале резултате. Директорица је детаљно упознала ученике 

завршних разреда са начином полагања и израде матурских радова као и обавезним 

предметима за полагање.Обавестила је ученике да се на огласној табли школе налази 

временски распоред организације испита.Такође је обавестила ученике да ће бити 

спроведено полагање пробне државне матуре током маја месеца за ученике четвртих 

разреда. Ученици су обавешштени да ће матурско веће бити организовано у складу са 

Дописима  Министарства просвете. 

 Четврту седницу одржале су директор и педагог школе дана 27.05.2022. године. 

Ученици су упознати са резултатима пробне државне матуре, свим активностима које 

предстоје у наредном периоду као и распоредом полагања матурских и завршних испита 

за ученике завршних одељења. Директорица је упознала присутне са организацијом 

матурске вечери. На крају седнице директорица и педагог школе пожелили су свим 

ученицима пуно успеха на предстојећим испитима са жељом да буду задовољни 

постигнутим исходима. 

Соња Грубачић Рајин 

Педагог школе 
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25. Извештај о раду Школског одбора 

 

 

Чланови школског одбора Структура чланова 

 

Томовић 

Школа - председник ШО 

Жељка Чапо Томечкова/Предраг 

Вујновић 

Школа 

Кристина Лубурић Школа 

Јелена Вуковић Локална самоуправа 

Драгана Скулар/Ивана Вукоје Локална самоуправа 

Ања Туркуљ/Слађана Гађан Локална самоуправа 

Радосав Поповић/Милијана Јокановић Родитељ 

Јанош Мадарас/Ивана Чучковић Родитељ 

Анета Самарџић Родитељ 

Јасмина Шајн Ученички парламент 

Андријана Радовановић Ученички парламент 

 

  

У току школске 2021/2022. године у СШ „Вук Караџић“ Сечањ одржано укупно 10 

седница Школског одбора са следећим дневним редом: 

 

-09.09.2021. године усвојен записник са претходне седнице, дат предлог за чланове 

Школског одбора из реда родитеља, чланови упознати са извештајем о самовредновању 

рада школе, чланови упознати са извештајем о раду школе за 2020/2021. годину, усвојен 

Годишњи план рада школе, директорка школе поднела свој извештај о раду, представљен 

финансијски извештај, извештај о остваривању Школског развојног плана, плана 

стручног усавршавања и донета одлука о издавању фискултурне сале и тениских терена 

за 2021/2022. годину. 

 

-13.01.2022. године чланови Школског  одбора упознати са успехом и владањем ученика 

на крају првог полугодишта, усвојен Анекс годишњег плана рада и усвојен Правилник о 

избору ученика генерације. 

 

-24.02.2022. године, усвојен  Анекс  годишњег плана рада школе. 

 

-28.02.2022. године, усвојен  финансијски извештај, усвојен извештај рада  директорке 

школе; чланови упознати  са пилот пројектом државне матуре, чланови упознати  са 

променама у прописима у области образовања, донета одлука о расходовању на основу 

пописних листа. 
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-18.03.2022. године донета одлука о увођењу новог образовног профила у подручју рада 

Машинство и обрада метала. 

 

-04.04.2022. године донета одлука о Анексу годишњег плана рада за школску 2021/22. 

годину. 

 

-09.05.2022. године донета одлука  о Анексу годишњег плана рада за школску 2021/2022. 

годину због верификације новог образовног профила у подручју рада Машинство и 

обрада метала. 

 

-30.05.2022. године дата  сагласност за верификацију смера „Економски техничар“ у СШ 

„Вук Караџић“ Сечањ. 

 

-03.06.2022. године чланови упознати са Извештајем екстерног вредновања школе и 

Акционим планом за препоручене мере унапређења Тима за обезбеђење квалитета и 

развоја установе 

 

-07.07.2022. конституисан нови сазив Школског одбора и изабран  председник и 

записничар, чланови упознати са анализом  успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта.усвојена  измена Статута у складу са изменама ЗОСОВ-а и правилника СШ 

„Вук Караџић“, председник Школског одбора Цвијета Томовић се захвалила на 

досадашњем раду и истакла да се и у будућности нада успешној сарадњи као што је то 

било и до сада. 

 

 

У школској 2021/2022. години Школски одбор остварио добру и успешну сарадњу. Све 

планиране седнице успешно су реализоване. 

 

 

 

 

Извештај саставила: 

 

                                                                                                Кристина Лубурић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



278  

26. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању 

подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере 

у установи. 

Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону 

између других родитеља, васпитача/наставника, органа управљања и деце. Савет 

родитеља делује и као катализатор промена у локалној заједници. 

Најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у установи у 

коме је свако дете задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима. Да би се то 

постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, буду 

информисани, активни и редовно извештавају родитеље групе/одељења чији су 

представници. 

Како би се остварила двосмерна комуникација, од родитеља ка њиховим 

представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали, 

потребно је успоставити различите канале комуникације. Важно је у читав процес 

укључити и одељењског старешину и неговати односe са запосленима у образовној 

установи засноване на сарадњи, међусобном уважавању, узајамној подршци и дељењу 

одговорности. 

Надлежности Савета родитеља су дефинисане Законом о основама система образовања и 

васпитања. Начин рада је регулисан Статумом школе (чланови; 52,53,54,55. и 56).  

Плaнoм рaдa прeдвиђeнo je дa сe Савет родитеља сaстaнe 4 путa у тoку шкoлскe 

гoдинe. Укoликo нe будe услoвa зa извoђeњe eксурзиje брoj сaстaнaкa бићe мaњи, a по 

потреби родитељи ће се и чешће састајати, уколико то буде наметала актуелна 

ситуација, у случајевима потребе разматрања о питањима утврђеним законом и 

статутом и ради реализовања активности из ШРП-а за 2021/22. годину. 

Савет родитеља се током школске 2021/22. године састајао 5 пута. Одржане су 4 редовне 

и 1 ванреднa седница. Председник Савета родитеља у овом сазиву је билаМилица Комар, 

а њен заменик Анета Самарџић. 

 
Реализоване активности: 

-конституисан је  нови сазив Савета родитеља 

-изабран  председник и заменик Савета родитеља 

-одабрани  представниици у све обавезне тимове установе; 

-разматран је  Извештај о реализацији годишњег плана рада за 2020/21. годину 

-разматран је  Годишњи план рада за 2021/22. годину 

-разматран је  извештај о остваривању школског развојног плана у школској 2020/2021. 

години 

-разматран је  извештај о самовредновању 
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- разматран је извештај о реалиованом пилот пројекту државне матуре 

- разматран је Извештај обављеног екстерног вредновања у школи 

-предлажена је Школском одбору намена коришћења средстава прикупљених од 

родитеља, односно другог законског заступника; 

-изабран је  представник родитеља у Школски одбор  

-разматран је  извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта са 

предлогом мера за даље унапређење рада школе 

-разматран је  извештаја о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта са 

предлогом мера за даље унапређење рада школе 

- поднет је Извештај о утрошку средстава преосталих од ученичког динара и донација  

-разматран је  извештаја о реализованом излету 

Рад Савета родитеља остваривао се преко следећих активности: 

 Организациона питања 

 Анализа резултата рада школе 

 Материјално – техничка проблематика 

  Планирање и реализација развоја школе 

 Сарадња са стручним службама у школи, локалној заједници и свим 

заинтересованим структурама 

 Укључивање у школско-развојно планирање 

 Укључивање у реализацију пилот пројекта државне матуре 

 Праћење реализације годишњег програма рада школе (имало је за циљ да 

допринесе формирању радне и стваралачке атмосфере, сарадње и узајамног 

поверења између ученика, родитеља и наставника). 
 

Чланови Савета родитеља: 

 

Ивана Чучковић 

Сања Ђерђов 

Милица Комар 

Павле Цирок 

Далибор Унгур 

Милијана Јокановић 

Марија Савовић  

Горан Зубац 

Анета Самарџић 

Јанош Мадарас 

Радослав Поповић 
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Представник школског Савета родитеља у општинском савету родитеља је био Радослав 

Поповић. 

Рад Савета родитеља  ушколској 2021/2022. години био је конструктиван и родитељи су 

узели учешће у свим планираним активностима, а план рада у потпуности је реализован 

реализован. 

 

 

Извештај саставила: 

Данијела Алексић, директор школе 

 

27. Извештај о реализованим излетима и екскурзијама 

 

Извештај са релизованог излета ученика четвртих разреда СШ „Вук Караџић“  у 

Суботицу 

Време реализације: 14.05.2022. 

Организатор: СШ“Вук Караџић“ Сечањ 

Превозник: Мat Trade  Зрењанин 

Помоћ у организацији: Туристичка организација града Суботице 

Вођа пута: Драгана Алексић 

Професори: Данијела Алексић и Криситна Лубурић 

Број пријављених:  42 ученика ( 4-2, 22 ученика и 4-4, 20 ученика) 

Време поласка и доласка: 8.00- 20.00 сати 

Након прегледа ауотбуса од стране МУП-а Сечањ , пријављени  ученици и професори 

пошли су на излет , односно прво место заустављања – Зобнатица (ергела коња), а након 

тога пут је настављен до Суботице. У Суботици је представница Туристичке 

организације града Суботице, сачекала групу и по договореном плану повела ученике у  

тзв. „пешачку вођену туру“ (Градска кућа, Синагога, плава фонтана, палата Рајхла 

Ференца, Народно позориште,зграда"Спартака"). Након ручка, посетили смо Палићко 

језеро ( Женски штранд, Велика тераса...), а након тога ауто –путем вратили се у Сечањ, 

у планираном времнском оквиру (20.00сати). 

Циљ излета: је непосредно упознавање природне средине севера наше Покрајине, 

културно-историјског наслеђа Суботице и Палићког језера. 

Задаци: проучавање објеката, развијање интресовања за природу, еколошких навика, 

упознавање начина живота и рада људи на северу наше земље, развијање позитивног 

односа према националним, културниом и естетским вредностима, као и развијање 

социјалних вештина. 



281  

Садржај излета остварен је на основу плана и програма наставе и учења, образовно- 

васпитног рада; саставни су део Школског програм и Годишњег плана школе. Усклађени 

су са Дописом МПНТР за реализацију екскурзија и излета, а пре свега са  Правилником о 

организацији и остваривању екскурзија у средњој школи Сл.гл.РС 30/19 , као и 

Правилником о начину обављања организованог превоза деце Сл.гл.РС 52/19 и 61/19  у 

земљи и иностранству. 

Излет је  реализован у потпуности са планираним. У прилог томе су и утисци како 

ученика тако и поруке родитеља, који су најмеродавнији. 

Утисци ученика: дивно дружење; лепа успомена; нова сазнања; незабораван дан; дан 

пун смеха;доживљај за памћење... 

Поруке родитеља: Хвала пуно професорима који  су бринули о деци притом се одрекли 

дневница; Б..каже да је било прелепо, хвала разредним старешинама што сте увек били 

ту за нас; Хвала на изузетној сарадњи и посвећености; Велико хвала на свему...; 

Извештај саставиле: 

Драгана Алексић,одељенски старешина 4-2 и  

Данијела Алексић, одељенски старешина 4-4 

 У складу са Дописом Министарства просвете у школској 2021/2022. није 

реализован екскурзија за ученике СШ «Вук Караџић», а на основу одлуке Савета 

роодитеља и  Школског одбора. 
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28. Извештај о активностима школе у пројектима локалне заједнице и 

сарадња са културним, спортским и образовним установама 

 

 Током школске 2021/2022. године школа је имала разноврсну и многобројну 

сарадњу са локалном заједницом, културним, спортским и образовним установама, али у 

мањој мери од планиране због пандемије вируса КОВИД 19. 

Реализована сарадња: 

 Локална самоуправа као и претходних година била је главни партнер и ослонац 

свих школских активности у школи ( испраћај матураната, награђивање вуковаца, 

набавка материјала за дезинфекцију и одржавање хигијене у школи, кречење 

школе, постављање летњиковца, организација одласка на спортска такмичења, 

итд.) 

 Остварена сарадња са основним школама наше општине – промотивне 

активности, усклађивање распореда часова за заједничке запослене и др. 

 Током школске године школа је остварила континуирану сарадњу са Центром за 

социјални рад општине Сечањ (информације неопходне о ученицима којима је 

потребна додатна подршка у учењу, социјални проблеми, помоћ у спречавању 

раног напуштања школе итд.) 

 Образовно културни центар и школа традиционално већ остварују успешну 

сарадњу (излагање матурског паноа, редовна обавештавања о културним 

активностима у нашој општини,Учешће У Митровданским данима, учешће у 

промоцији романа Оливере Скоко „Магареће уши“) 

 Са Полицијском станицом Сечањ остварена је у комуникацији пре свега са 

школским полицајцима који су редовно обилазили школу. Такође све 

информације значајне за ПС Сечањ благовремено смо достављали и добијали 

повратне информације. 

 Са Домом здравља Сечањ – континуирана сарадња са Ковид амбулантом. 

 Са Спортским савезом Општине Сечањ (учешће на Спортској олимпијади 

школске омладине Војводине у Зрењанину и организација других такмичења). 

 Посета виртуелном Сајму образовања "Путокази", омогућила је ученицима, да се 

информишу о факултетима и могућностима даљег школовања.  

 Због специфичне ситуације промотивне активности факултета и високих 

струковних школа реализоване су се делом виртуелно, а делом у школи ( 

Економски факултет из Суботице, Пољопривредни факултет из Новог Сада) тако 

да се традиција добре сарадње са факултетима наставила. 
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 Са предузећима у нашој општини је континуирано квалитетна, посебно са 

предузећима где наши ученици обављају практичну наставу,али и у виду донација 

за награђивање ученика и наставника, али и организацију матурске вечери. 

 НСЗ значајну улогу има у реализацији плана КВиС-а. Организована је радионица 

која је део пројекта „Караван запошљавања“ за све ученике завршних разреда, 

трећег  разреда (гимназија и економски техничар) и првог гимназијског одељења, 

у мају месеца у просторијама школе.  

                                                                 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 2021/2022. годину усвојен је на седници 

Школског одбора одржаној дана  15.09.2022. године. 
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Прилог 1.  
 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Средње опште и уметничко образовање 

Гимназија – општи тип 
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Прилог 2.  

 

РЕЗУЛТАТИ 

 

Средње стручно образовање и васпитање 

 

Аутомеханичар/Механичар грејне и расхладне технике и Економски 

техничар 

 


