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УВОДНИ ДЕО
Почеци ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ у Београду сежу у годину 1843, када је у Београду оснoвана Трговачка
београдска школа (решењем Отешчества вароши Београда бр. 524 од 30.09.1843) и паралелно с њом,
послено – трговачко училиште, које је почело са радом 1. oктобра 1843. године. Ова дворазредна
трговачка школа, са Манојлом Соларом као учитељем, устројенијем од 24. новембра 1844. године
постала је једина школа за трговину, до 3. јуна 1858. године када је организована у четворогодишњу
трговачку школу са првим директором Нигрисом, бившим директором трговачке школе у Бечу. Рад
ове школе трајао је до 1865. године, када је она прерасла у Реалку трговинског смера (1856 – 1873).
Међутим, постепеним укидањем трговачких предмета у Реалци, школа је престала да постоји, а
потребе за овим кадровима све су више нарастале, тако да је Чех Вишек поново отворио приватну
трговачку школу (1881 –1892). Држава је преузела старање над овом школом 1892.године,
реорганизовала је у Државну трговачку школу (1892 – 1900). Овај назив је 1901. године преименован
у Српску Краљевску државну Трговачку Академију, која је са рангом вишим од обичне средње школе,
веома успешно школовала образовне профиле све до почетка Првог светског рата 1914. године. И под
окупацијом, Трговачка академија је наставила да постоји, окупљајући ученике уз помоћ српске и
француске владе у Ексу (Прованса, Француска). Школа је тамо радила од 1916. до 1919. године, да би
се по ослобођењу поново преселила у Београд. Од 1919. године Школа је преименована у Државну
Трговачку Академију и као таква је школовала високостручне кадрове током целог међуратног
периода, а наставила је са радом и под окупацијом.
Посебно поглавље у развоју данашње Трговачке школе је оснивање и рад Београдске Трговачке
омладине 1882. године (БТО). БТО званично је основана 1868. године. Материјално издржавање
школе обављало се захваљујући бројним дародавцима из редова богатих трговаца
Београда.Захваљујући једној од њих, Евгенији Кики, рођеној Наумовић, по тестаменту из 1932. године
на углу улице Цетињске и Хиландарске, започета је градња Дома БТО, позната палата “КИКИ”, у којој
је данас смештена Трговачка школа.
Настављајући традицију Државне трговачке академије, као и БТО, Трговачка школа је основана 1945.
године као Нижа трговачка школа, да би од почeтка педесетих постојала као Школа ученика у
трговини. Децембра 1957. године школа добија назив Трговачка школа „Јездимир Ловић” (име
народног хероја, бившег ученика Трговинске школе БТО, погинулог 1943. године). Од 1961. године,
према одлуци Трговинске коморе града, школа се поделила на два центра: Центар прехрамбених
струка у трговини и Центар непрехрамбених струка у трговини. Септембра 1963. године ови центри
су се поново удружили у Трговински школски центар „Јездимир Ловић”. Од школске 1994/1995.
године Трговинска школа „Јездимир Ловић” мења назив у Трговачка школа. Одлуком Наставничког
већа Трговачка школа је 01.10.2003. године установила Дан школе и обележила га први пут.
У Трговачкој школи образују се образовни профили у трајању од три и четири године, као и
образовни профили специјалистичког образовања у трајању од једне године.
У Трговачкој школи образују се следећи образовни профили:
На нивоу трогодишњег школовања – за образовни профил:
- Трговац
На нивоу четворогодишњег школовања – за образовне профиле:
- Трговински техничар,
- Аранжер у трговини,
- Комерцијалиста
На нивоу специјалистичког образовања:
- Трговачки менаџер
- Аранжер декоратер у трговини.
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школа располаже просторним условима који испуњава прописане нормативе за обављање образовноваспитног рада. Величина простора одговара броју одељења и броју ученика школе. Школска зграда
има укупну површину од 4571 m².На укупну површину зграде додат је простор површине од 239 м² у
који се улази из Цетињске улице. Простор је додељен Трговачкој школи и Уговором дат на
неограничено коришћење и без икакве накнаде. Настава се реализује у 21 учионици, 6
специјализованих учионица, 10 кабинета и једној библиотеци.
Кабинети (продавнице) дају могућност да ученици буду оспособљени да обављају велики број послова
у робном промету: пријем робе од добављача, пренос робе из централног складишта у продавницу,
пренос робе из приручног складишта у продајни простор самоуслуге, самоуслужна продаја (све фазе).
Оспособљен је непрекидан приступ интернету што отвара могућности обуке и презентације на
интернету и стицање знања из области електронске трговине.
Опремљеност Школе наставним средствима одговара прописаним нормативима. Кабинети и
специјализоване учионице за смер аранжер у трговини опремљени су штафелајима, дигиталним фото
апаратима, манекен луткама, постаментима, комбинованом таблом, компјутером, графоскопом,
излозима са осветљењем на којима је извршена репарација и на тај начин обезбеђана реализација
наставних садржаја из стручних предмета.
У школи функционишу одавно формирани кабинети – три бироа за смер комерцијалиста са 15
рачунара, скенером, фото-копир апаратом, штампачем, интерактивном таблом и који се користе за
наставу стручних предмета за образовни профил комерцијалиста.
Кабинети рачунарства и информатике употпуњени су додатним рачунарима.
Све учионице су опремљене одговарајућим намештајем.
Набављено је 25 рачунара у вредности од 1.196.280,00 динара. Средства су обезбеђена од ГРАДСКОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ, на одснову Захтева школе и одобрења
Градоначелника града Београда, закључак бр. 6-4842/21-Г.
Набављено је 40 таблета, 1 лаптоп, 4 мултифункцијска принтера и 10 тастатура у вредности од
1.197.538,80 динара. Средства су обезбеђена од ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И
ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ, на одснову Захтева школе и одобрења Градоначелника града Београда, Закључак
бр. 6-2260/22-Г-01.
Извршена је набавка услуга за израду техничке документације за адаптацију , санацију и
реконструкцију дела објекта који је раније користио Европски универзитет у износу од 1.188.000,00
динара. Средства су обезбеђена од ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ
ЗАШТИТУ, на одснову Захтева школе и одобрења Градоначелника града Београда, закључак бр. 67357/21-Г.
Извршена је набавка услуга – израда Плана Заштите од пожара , Израда процене ризика од катастрофа
и план заштите и спасавања и Израда Акта о провери ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Средства су обезбеђена од ГРАДСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ,
на одснову Захтева школе и одобрења Градоначелника града Београда, Закључак бр. 6-1840/22-Г-01.
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Примљене су донације у опреми и то:
1)
Универзитет Привредна академија – МЕФ, 3 лаптоп рачунара у вредности од 155.760,00
динара.
2)
Друштво за консалдинг и ревизију КРМГ, Београд, 10 лаптопа – отписана у вредности од
12.000,00 динара .
Утоку школске године издвојена су средства у вредности од 128.720,00 динара за стручно
усавршавање наставника свих стручних већа
За потребе настве набављени су уџбеници у вредности од 50.700,08 динара, а на основу исказаних
потреба (захтева) стучних већа.
У току школске 2021/2022. године вршило се текуће одржавање пословног простора и наставних
средстава школе, са циљем да се одрже нормални хигијенско – технички услови за рад Школе. У том
смислу уложена су средства за поправку и одржавање опреме за образовање у изноду од 385.200,00
динара ( за делове дин. 249.000,00 и 136.200,00 динара за мишеве, тастатуре, напајанја, ....).
Издвојена су и утрошена средства за радну опрему наставника физичког васпитања у износу од
60.132,40 динара и за спремачице радна обућа- кломпе у износу од 23.568,00 динара.
За потребе библиотеке набављен је програмски пакет „Инвентарисање библиотечке грађе“ у износу од
69.300,00 динара.
За потребе школе набављен је оперативни систем и програн-антивирус у вредности од 51.240,00
динара.
За службу рачуноводства школе набављен је Софтвер за слање платних листи запосленима у вредности
од 15.000,00 динара.
Поштујући упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених, током трајања пандемије
COVID-19, издвојена су и искоришћена средства у вредности 144.981,60 динара за набавку
дезинфикционих средстава.
За ученике који су имали одличан успех и примерно владање и ђака генерације, издвојена су средства
за куповину књига, за израду фасцикли и туба, у које су се паковали сведочанства, дипломе и уверења
за матуранте.
У току летњег распуста обављени су делимично радови на текућем одржавању учионичког простора
и опреме, те је урађено „крпљење“ оштећених зидова, масне цокле и делимично кречење учионица,
поравка оштећених врата на учионицама, ђачким тоалетима, поправка клупа и столица (замена
седишта, наслона и плоча), водоводне инсталације, замена сијалица и неонки, замена стакала и брава
на вратима и наставничким касетама и отклоњени су сви кварови у ђачким тоалетима да би сви
санитарни чворови били у потпуној функцији.

КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Од почетка школске године Школа функционише на уобичајени начин. Од 01. септембра 2022. године
извршене су одређене кадровске промене. Пошто је колегиница из физике прешла са радом у другу
школу, са Листе технолошких вишкова преузет је наставник физике.У радни однос на одређено време
ангажовано је једно лице на радном месту библиотекара, једно на радном месту наставник енглеског
језика и једна спремачица због одласка у пензију од запослених који су били запослени на неодређено
време. Током школске године у радни однос на неодређено време је примљен: један запослени на
радном месту секретара школе, један референт за правне, кадровске и административне послове, један
запослени на радном месту техничара за одржавање информационих система и технологиа, два
запослена на радном месту наставника економске групе предмета, један запослени на радном месту
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организатора практичне наставе и две спремачице. Током године у старосну пензију је отишла и
запослена која је била ангажована са непуном нормом, на радном месту наставника Устава и права
грађана, те је уместо ње на одређено време ангажована још једна запослена.
Остале кадровске промене биле су краткорочне и односиле су се на ангажовање лица ради замене
одсутних запослених, услед боловања или плаћеног одсуства.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2021/2022. године, одржано је 8 (осам) седница Школског одбора.





























Седнице су одржаване редовно (неке уз онлајн присуство чланова због организације рада услед
епидемије вируса COVID-19). Све одлуке и закључци донети су са великом пажњом.
Усвојен је извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 2020/2021. годину
Усвојен је извештај директора Школе за школску 2020/2021. годину
Донет је Годишњи план рада Школе за школску 2021/2022. годину
Усвојену су анекси Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. годину
Именован је Актив за развојно планирање
Дата је сагласност на акт о организацији и систематизацији послова
Именовање чланова комисије за избор директора школе по конкурсу
Именоване су Комисије за попис: нефинансијске имовине у сталним средствима и ситног
инвентара; новчаних средстава и готовинских еквивалената, потраживања финансијских
пласмана и обавеза; библиотечког материјала.
Усвојен је извештај Комисије о обављеном попису новчаних средстава, потраживања и обавеза,
активних и пасивних временских разграничења и остале имовине
Усвојен је извештај Комисије о обављеном попису нефинансијске имовине у сталним
средствима и ситног инвентара
Усвојене су висине школарина и испита ванредних ученика (ценовник услуга Трговачке школе)
Донета је одлука о висини ученичког динара
Редовно су разматрани су записници о ванредним инспекцијским надзорима од стране
просветне и других инспекција
Донет је План уписа ученика за школску 2022/2023. годину
Донет је Финансијски план за 2022. годину
Донете су Измене и допуне Финансијског плана за 2021. годину
Донете су Измене и допуне Плана набавки за 2021. годину
Донете су Измене и допуне Плана набавки за 2021. годину на које се Закон о јавним набавкама
не примењује
Донет је План јавних набавки за 2022. годину
Донет је План набавки за 2022. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Редовно је анализиран успех и дисциплина ученика
Донете Измене и допуне Правилника и Статута ради усклађивања са прописима и захтевима
школе (Измене и допуне Статута школе, Правилник а о организацији и систематизацији радних
места у Трговачкој школи)
Усвојен је полугодишњи Извештај директора школе
Расписан конкурс за избор директора школе
Именовани чланови комисије за избор директора школе
На основу извештаја комисије за избор директора школе, дат предлог за именовање лица за
директора школе
Редовно су усвајани записници са седница Школског одбора.
Председник Школског одбора
Бојан Алкалај
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља школе је у току школске године одржао пет састанака и реализовао активности које
су предвиђене Годишњим планом рада школе.
Активности које су у овој школскиј години имали чланови Савета родитеља су следеће:
- Конституисање, избор председника и заменика председника Савета родитеља;
- Избор комисија Савета родитеља и чланова за тимове;
- Избор чланова за Школски одбор;
- Договор о даљој сарадњи родитеља и Школе;
- Упознавање Савета родитеља са Годишњим планом рада школе;
- Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду Школе;
- Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду директора школе;
- Сарадња са Ученичким парламентом;
- Доношење одлуке о физичко – техничком обезбеђењу Школе;
- Договор о извођењу екскурзије за ученике четвртог разреда ;
- Доношење одлуке о родитељском динару за родитеље ученика првог разреда;
- Реализација свих видова образовно – васпитног рада – теоријска настава, практична настава,допунска
и додатна настава и секције за све класификационе периоде;
- Извештај о успеху ученика за све класификационе периоде ;
- Извештај о похваљеним ученицима, избор ученика за ђака генерације;
- Изостанци ученика и извештај о изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера;
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика;
- Извештај о реализацији коришћења родитељског динара;
- Безбедност ученика.
- Избор представника Савета родитеља за Општински савет родитеља
- Избор чланова Комисије за јавну набавку;
- Спровођење анкета за следеће књучне области:
-ЕТОС и Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима за прво
полугодиште,
-Образовна постигнућа ученика и Настава и учење за друго полугодиште;
- Информисање чланова Савета родитеља о реализацији и даљим корацима везано за пројекат RCF ;
- Информисаност родитеља везано за пројект адаптације, санације и реконструкције школе;
- Информисаност родитеља о промени наставног плана и програма за образовни профил
Трговински техничар и измене код наставног плана и програма образовног профила Трговац и изради
елабората за ова два образовна профила, ради добијања верификација;
- Информисаност о плану уписа ученика у први разред 2022/2023. годину;
- Обавештење чланова да је у току израда новог Школског програма Трговачке школе за период од
2022-2026. годину;
- Родитељи су редовно информисани у вези са организацијом и реализацијом наставе по
комбиновано моделу, реализација наставе непосредним путем у учионици и наставе на даљину путем
платформе Мicrosoft Teams, слањем обавештења од стране одељенских старешина и директора школе
и упућивање на сајт школе за праћење обавештења и свих дешавања у школи и ван школе;
Председник Савета родитеља:
Стефановић Душица
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
У школској 2021/2022. години помоћници директора обављали су послове предвиђене Законом, као и
послове које им повери директор школе, а односе се на педагошку документацију и евиденцију,
свакодневну организацију и праћење реализације наставе и обезбеђивање континуираног наставног
процеса, непосредан рад са ученицима, њиховим родитељима, али и рад са наставницима и стручним
сарадницима у реализацији циљева дефинисаних Годишњим планом рада Школе.
Током школске 2021/22. г реализоване су следеће активности:
 обезбеђивање нормалног одвијања наставе и наставног процеса (непосредна настава и настава
по комбинованом моделу) због епидемиолошке ситуације;
– током школске године, у складу са планом рада, праћене су и реализоване активности везане за
одговоран однос према здрављу, едукација о начинима и значају мера превенције ковид 19, као
и прилагођавање ученика школском животу (посебно ученика првог разреда );
– учешће у организацији наставе у школској 2021/2022. години;
– праћење коришћења платформe Microsoft Тeams за реализацију свих видова образовноваспитног рада, са нагласком на комуникацији наставника и ученика;
– учешће у изради Извештаја о раду школе;
– учешће у осмишљавању предлога садржаја за школски програм за период од 2022.-2026. године
и организацији и праћењу активности у вези измене школског програма;
– учешће у изради предлога Годишњег плана рада школе;
– припрема предлога списка уџбеника и дидактичког материјала;
– израда распореда писмених задатака;
– израда распореда допунске и додатне наставе и секција;
– учешће у планирању уписа ученика за школску 2022/2023. годину;
– припрема података и извештаја за редовне и ванредне инспекцијске прегледе;
– праћење одвијања наставе по усвојеном наставном плану и програму по усвојеном распореду
часова по комбинованом моделу;
– праћење одвијања наставе по усвојеном наставном плану и програму преко платформе
Microsoft teams;
– организација замене за одсутне наставнике;
– учешће у организацији допунских испита;
– преглед годишњих и оперативних планова наставника;
– педагошко-инструктивни рад – редовна настава и настава у блоку;
– педагошко-инструктиван рад са приправницима, новопридошлим наставницима и одељењским
старешинама и посете часова наставника;
– преглед вођења педагошке документације (електронски дневници рада, матичне књиге,
сведочанства, дипломе и уверења);
– превентивно и реактивно деловање у ситуацијама насиља;
– обављање разговора са ученицима ради превазилажења одређених проблема као чланови Тима
за појачан васпитни рад ученика;
– учешће у Тиму за појачани надзор и појачани васпитни рад са ученицима;
– праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка;
– праћење постигнућа и напредовања ученика према задатим циљевима и исходима;
– обављање разговора са родитељима појединих ученика како би се решили одређени проблеми;
– организовање родитељских састанака;
– сарадња са родитељима;
– учешће у раду разредних, одељењских и стручних већа;
– учешће у самовредновању рада школе;
– учешће у изради и праћењу остваривања Развојног плана школе;
– координација рада Тима за каријерно вођење и саветовање;
– координација рада Тима за међупредметне компетенције
– израда извештаја о успеху ученика у првом и другом полугодишту, као и на крају школске
године;
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анализа резултата успеха редовних ученика;
учешће у организацији и реализацији завршних и матурских испита у школи;
израда извештаја о резултатима полагања матурских и завршних испита редовних ученика;
анализа резултата успеха редовних ученика после полагања матурских и завршних испита;
израда распореда припремне наставе за ванредне ученике;
израда распореда полагања испита ванредних ученика;
учешће у прегледу педагошке документације за ванредне ученике;
израда извештаја о резултатима успеха ванредних ученика на крају првог и другог
полугодишта, као и на крају школске године;
анализа успеха ванредних ученика на испитима у првом и другом полугодишту, као и на крају
школске године;
израда извештаја о резултатима полагања матурских, завршних и специјалистичких испита
ванредних ученика;
анализа резултата успеха ванредних ученика на крају школске године;
анализа свих облика образовно-васпитног рада;
учешће у раду Педагошког колегијума, стручних већа и свих тимова школе;
координација свих Актива и Тимова школе;
припрема предлога мера за побољшање успеха ученика;
учешће у изради календара рада за јануар и јуни месец;
учешће у припреми предлога испитних комисија и распореда полагања разредних, поправних,
матурских и завршних испита у школи;
преглед педагошке документације;
индивидуални рад са ученицима;
израда извештаја о реализацији наставног плана, планираних и одржаних часова редовне
наставе;
израда извештаја о оправданим и неоправданим изостанцима ученика;
учествовање у организацији и реализацији семинара и вебинара;
учешће у интерном вредновању сталног стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника у току школске године;
организација посета и сарадња са факултетима и другим организацијама и институцијама;
рад на сајту школе;
попуњавање статистичког упитника за средње школе на почетку и крају школске године који
се шаље Републичнком заводу за статистику;
координација наставника и одељенских старешина и помоћ приликом коришћења Ес-дневника;
праћење реализације припремне наставе за завршне и матурске испите редовних ученика
праћење реализације припремне наставе за разредне и попоравне испите редовних ученика
праћење реализације допунских испита редовних ученика
праћење реализације разредних и поправних испита редовних ученика
анализа резултата успеха редовних ученика после полагања разредних и поправних испита

Поред наведених активности, од значаја за унапређење рада школе су и следеће активности:
– учешће у изради иницијалног предлога стандарда квалификације за образовни профил аранжер
у трговини;
– учешће у изради приручника за полагање државне матуре за образовне профиле трговински
техничар и аранжер у трговини;
– организација и реализација пилотирања Државне матуре у нашој школи;
– учешће у Хуманитарној акцији (у сарадњи са Ученичким парламентом) скупљања пакетића за
децу без родитеља у Звечанској улици;
– учешће у изради елабората за верификацију иновираних образовних профила трговински
техничар и трговац
– учешће у припремној етапи за реализацију пројекта RCF-a (Regional Challenge Fund) и
координација са члановима конзорцијума
– oрганизација анкетирања ученика и анализа резултата
– промовисање и реализација програма о циркуларној економији „GirlsGoCircular“
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–
–

учешће у прмоцији школе
учешће у различитим облицима екстерног и интерног стручног усавршавања.
Помоћници директора:
Зорица Костић и Марица Кнежевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ
Послове организатора практичне наставе и вежби су обављали Алекса Бојовић и Мелита Јовановић
Тончев. Организатори практичне наставе и вежби су на крају школске 2020/2021. године и на почетку
2021/2022. године обилазили и разговарали са представницима привредних друштава и самосталних
трговинских радњи у којима ће ученици изводити практичну наставу у школској 2021/2022. године.
Извршавали су и припремне радње за потписивање и обнављање уговора са трговинским предузећима
и самосталним трговинским радњама
Потписани су уговори са 23 трговинска предузећа у којима ће ученици образовног профила трговац и
трговински техничар реализовати часове практичне наставе и блока и то су: Veropoulos, JYSK, Lilly,
Deichmann, New Yorker, Universco, Delhaize, ITXRS, Gomex, Службени гласник, Папирна крила, Ђак
спорт, Уно, Три-О, Металка, Орашац, Делтатекс, Техноманија, БЈН, Галерија подова, Металац,
Беоспорт, Завод за уџбенике. За ученике образовног профила комерцијалиста (за 155 ученика другог,
трећег и четвртог разреда) потписани су уговори са више компанија чија је основна делатност спољна
и унутрашња трговина. За ученике образовног профила аранжер у трговини направљен је распоред
реализације практичне наставе у школским кабинетима. За ученике првог разреда образовног профила
трговински техничар организован је блок практичне наставе из предмета Трговинско пословање у
објектима компанија са којима школа активно сарађује. Такође је организована реализација практичне
наставе за ученике из осетљивих група и за 4 ученика који се школују по ИОПу1 и за 10 ученика који
се школују по ИОПу 2.
Последње недеље септембра 2020. године су организатори организовали и пратили реализацију
упућивања ученика на санитарни преглед у Завод за заштиту здравља и у Школи. Такође су
координисали обавештавање одељењских старешина и родитеља у вези санитарних решења о
необављању практичне наставе. За такве ученике је у договору са предметним наставником
организована пракса у школским кабинетима све док ученик не испуни санитарне услове за рад са
прехрамбеном робом. За ученике који из различитих разлога нису могли да реализују практичну
наставу у трговинским објектима, такође су организовани часови у школским кабинетимапродавницама. За одељење III3 је због дојаве о постављеној бомби у ТЦ Ушће организована онлајн
настава путем Microsoft Teams платформе.
Осим наведених послова, организатори практичне наставе су:
 Организовали све послове које дуално образовање захтева у школи
 Екстерно се усавршавали на семинарима посвећеним дуалном образовању и организаторима
практичне наставе
 Израђивали распоред о извођењу практичне наставе и практичне наставе у блоку по групама
ученика у малопродајним објектима
 Сарађивали са запосленима у Привредној комори у циљу што ефикасније реализације система
дуалног образовања
 Давали упутства ученицима и родитељима о извођењу практичне наставе ученицима првог
разреда.
 Континуирано сарађивали са одељењским старешинама и родитељима
 Активно учествовали у решавању и превазилажењу проблема и изазова на релацији компанијаученик
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 Активно учествовали у решавању проблема ученика на практичној настави и спровођењу
процедура у циљу заштите ученика
 Константно контролисали реализацију практичне наставе ученика и наставника
 Организовали активности везане за упућивање у рад новопридошлих ученика и наставника
 Радили у тиму за додатну образовну подршку ученицима
 Пратили напредовање ученика којима је потребна додатна подршка у учењу на практичној
настави
 Учествовали у раду стручних већа
 Учествовали у заједничком раду координатора свих Тимова школе
 Пратили рад и вођење евиденције наставника који обављају практичну наставу
 Пратили успешност и редовно похађање ученика на практичној настави
 Вршили координацију са разредним старешинама, наставницима практичне наставе и
родитељима ученика у циљу редовности похађања практичне наставе
 Вршили прерасподелу ученика на пракси услед затварања појединих објеката
 Учествовали у организацији и реализацији завршних, матурских и специјалистичких испита
редовних и ванредних ученика
 Учествовали у организацији и реализацији имплементације елемената дуалног образовања за
образовни профил трговац у првом, другом и трећем разреду.
 Обављали распоређивање ученика првих разреда, образовног профила трговац и трговински
техничар на блок наставу у трговинска предузећа и СТР.
 Обављали распоређивање ученика смера комерцијалиста на блок наставу из предмета Обука у
виртуелном предузећу.
 Учествовали у изради Личног картона ученика.
 Учествовали у изради Процедура понашања ученика на практичној настави.
 Мелита Јовановић Тончев је активно учествовала у организацији блока практичне наставе за
предмет Обука у виртуелном предузећу за други разред смера комерцијалиста у сарадњи са
факултетом Сингидунум.
 Организатор практичне наставе и вежби, Мелита Јовановић Тончев је активно учествовала у
изради пројекта РЦФ чија ће се средства употребити за унапређење дуалног образовања у
Србији.
 Мелита Јовановић Тончев је активни учесник регионалног пројекта ОЕАДа чији ће се
капацитети употребити за јачање улоге ораганизатора практичне наставе и подизање квалитета
практичне наставе.
 Припремали и организовали упис ученика у школској 2022/2023. који ће праксу реализовати у
систему дуалног образовања.
Према извештају наставника практичне наставе, највећи изазови у реализацији практичне наставе
у овој школској години односили су се на нередовно похађање практичне наставе, као и
немогућност ученика да проведу 6 сати у континуитету у објектима. Овакав однос према боравку
у објектима може бити и последица корона вируса и изостанак стицања радних навика и радног
односа према обавезама. Такође је велики број ученика школе запошљен преко омладинске задруге
и тиме спречен да редовно одлази на практичну наставу у трговинске објекте. Организатори су у
сарадњи са одељењским старешинама више пута обављали разговоре са тим ученицима и њиховим
родитељима покушавајући да пронађу решење проблема на задовољство обе стране.

Организатори практичне наставе и вежби:
Алекса Бојовић
Мелита Јовановић Тончев
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ШК. 2021/2022.
Чланови Педагошког колегијума у школској 2020/2021. години били су:
1. Лекић Мира –директор школе
2. Костић Зорица – заменик директора,
3. Кнежевић Марица – помоћник директора
4. Јовановић Тончев Мелита – организатор практичне наставе и вежби
5. Живојиновић Јелена – српски језик и књижевност
6. Лукић Ана – страни језик
7. Пуповац Далиборка – математика, информатика и рачунарство
8. Марјановић Владимир – друштвене науке
9. Новичић Јулијана – природне науке,
10. Живковић Небојша – физичко васпитање,
11. Јовичић Драгољуб – аранжерска група предмета
12. Витковић Светлана – економска група предмета
13. Андоновић Оливера, Милица Сретић – психолог
14. Петровић Светлана – педагог
Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган директора школе. Чине га директор,
помоћник директора, психолог и педагог и руководиоци стручних већа. Свако стручно веће има свог
представника у педагошком колегијуму. Од школске 2020/2021. године седницама Педагошког
колегијума присуствују и координатори тимова и особе са различитим задужењима у школи.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из члана 61
став 3 тачка 2–5 Закона о основама система образовања. Педагошки колегијум прати, анализира,
еволуира васпитно-образовне активности, реализацију развојног планирања школе, даје мишљења,
предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко-кадровским питањима као и
иновацијама у настави.
Током школске 2021/2022. године, Педагошки колегијум је разматрао питања и заузимао ставове у
вези са:
осигурањем квалитета и унапређивањем образовно-васпитног рада;
остваривањем развојног плана Школе;
педагошко-инструктивним радом и надзором и предузетим мерама директора Школе за
унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
- планирањем стручног усавршавања запослених.
Педагошким колегијумом је сазивао, председавао и руководио директор Школе.
-

Прва седница Педагошког колегијума је одржана 25.08.2021. године. На седници се Педагошки
колегијум се конституисао и усвајио план рада за текућу школску годину. На почетној седници су сви
присутни упознати да ће се за реализацију комбинованог модела и онлајн наставе, али и као подршка
у директном учењу са ученицима у учионици и даље користити Microsoft Teams платформа. Сваки
одељењски старешина ће поново отворити тим за своје одељење, а биће формирани и тимови за свако
стручно веће који ће се, између осталог користити и за постављање глобалних и оперативних планова
наставника.
Због ревидирања плана и програма образовног профила трговински техничар накнадно је извршена
расподела часова. Код стручног већа страних језика смањена је норма за 45%. Код аранжерске групе
предмета није дошло до значајнијих промена осим што је колегиница Љиљана Теодоровић повећала
11

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.

фонд часова у нашој школи на 60%. Колегиници Јелени Мркић је недељни фонд часова смањен на 1.
Фонд часова историје у оквиру стручног већа друштвених наука се смањио на 2 часа.
Председници стручних већа су замољени да делегирају задатке члановима својих већа и да они
ажурирају питања и задатке за разредне и поправне испите.
На поменутој седници је разматран Годишњи план рад, Извештаја о раду Школе, Извештаја о раду
директора Школе о праћењу и реализацији Годишњег плана рада Школе. Такође је разматрано
ажурирање глобалних и оперативних планова рада наставника и њиховог уједњачавање у
оквиру стручних већа.
Разматран је преложени распоред писмених задатака и контролних задатака из математике, српског
језика и књижевности, рачуноводства, енглеског и немачког језика и перпектива у зависности од
образовног профила.
Организовању екскурзија је посвећена посебна пажња и предложено је да се испоштује предлог
Министарства просвете,науке и технолошког развојао организацији излета и екскурзија за завршне
године током пролећа 2022. године.
Планирање распореда допунске и додатне наставе, секција (план рада секција је израђен на основу
анкете спроведене међу ученицима) и слободних активности, упознавање са акционим развојним
планом школе и дељење педагошко-инструктивног материјала као и планом рада свих тимова школе
је такође разматрано на овој седници.
Председници стручних већа су замољени да подсете чланове својих већа на обавезно иницијално
тестирање предзнања ученика, на активности око пружања додатне подршке ученицима првог
разреда и прихватање новопридошлих ученика, као и на педагошко инструктивни рад са
новопридошлим колегама-менторство.
На седницама у октобру месецу је разматрана иницијатива опремања учионица и кабинета и
осавремењавање наставе; набавка књига и учила. Посебна пажња је посвећена праћењу ученика којима
је потребна додатна подршка у учењу, анализи сарадње на нивоу тимова-обавеза реализације
угледних, огледних часова, развој ученичких међупредметних компетенција и стручно усавршавање
наставника.
У новембру и децембру је на седницама разматрана анализа реализације наставног плана и свих
програма свих видова образовно-васпитног рада, анализа успеха ученика на крају првог тромесечја,
мере за побољшање успех, анализа рада одељењских и стручних већа, реализација допунске и додатне
наставе, секција и слободних активности.
Посебна пажња је посвећена праћењу ученика којима је потребна додатна подршка у учењу и
новопридошлих ученика. У овој школској години први разред похађа 6 ученика по ИОП програму и
то: 1 ученик I1одељења који има и педагошког асистента, по један ученик I2, I8, I10. Два ученика по
ИОП програму су уписана у I10. У другом и трећем разреду су по два ученика по ИОПу.
Анализом рада тимова установљено је да Тим за реализацију система дуалног образовања и Тим за
КВиС веома блиско сарађују.
Присутни су обавештени о веома блиској сарадњи са Градским заводом у коме ученици наше школе
обављају санитарне прегледе како би могли да реализују часове практичне наставе у трговинским
објектима у којима директно долазе у контакт са храном.
На крају првог полугодишта су разматрани Полугодишњи извештаји стручних већа о реализацији
планова рада.
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Под тачком разно је директорка школе обавестила присутне да су колеге Алекса Бојовић и Раца Огњен
завршили свој менторски стаж и д аје Министарству просвете, науке и технолошког развоја
прослеђено мишљење за лиценцу о одржаном часу.
На седници у фебруару је праћена реализација наставног плана и свих програма образовно-васпитног
рада. Констатовано је д је одржано 97,82% свих планираних часова. Није одржано 14,70% планираних
часова додатне наставе и секција јер ученици нису били у потпуности заинтересовани за те часове јер
се настава реализовала по коминованом моделу.
Чланови Педагошког колегијума су анализирали успех ученика на крају првог полугодишта: 59,40%
ученика је прошло са позитивним успехом, 273 ученика су била недовољна а 93 неоцењених. Изречено
је 208 васпитних и васпитно-дисциплинских мера. Анализиране су и допуњене мере за побољшање
успеха, похвале ученика, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, Усвојен је и Извештај о раду
Трговачке школе за прво полугодиште школске 2021/2022. године. Анализано је и самовредновање
у оквиру постигнућа тимова и план за даље активности новог Развојног плана школе.
Планирана је организација школског такмичења из више предмета али су ученици учествовали само
на такмичењу из Трговинског пословања и Заштите потрошача која су имала регионални карактер.
На седници је анализиран и извештај о постигнутом успеху ученика којима је потребна додатна
подршка у учењу: од 6 ученика првог разреда који су наставу пратили по ИОПу, један ученик се
исписао, а неки ученици су остали неоцењени из неких предмета. Констатовано је да је проблем
ученица из III/11 која пуно изостаје и која је неоцењена из скоро свих предмета.
Анализирано је обављање послова у оквиру 40-часовне радне недеље и стручно усавршавање
наставника. Педагог школе је информисала присутне о новом Правилнику. Стручна већа ће бити у
обавези да предају план за стручно усавршавање наставника током другог полугодишта.
Наставници аранжерске групе предмета су иницирали израду стандарда квалификације за образовни
профил аранжер у трговини.
Директорка школе је информисала о припремама за полагање пробне државне матуре.
Током марта и априла је на седницама праћена реализација Наставног плана и свих програма
образовно-васпитног рада и установљено је да је 98,14% планираних часова у потпуности реализовано.
Такође је анализиран успех ученика на крају трећег тромесечја: са позитивним успехом је било 59,55%
ученика, 332 недовољна и 28 неоцењених.
Што се тиче мера за побољшање успеха посебан значај је дат сардњи с ародитељима и разговорима
са ученицима. праћење реализације Годишњег плана рада школе.
Највећи изазови при реализацији часова допунске и додатне наставе, секција и слободних активности
се односе на прављење уједначеног плана тих секција, њихово одржавање и евидентирање у
електронском дневнику.
Директорка школе је известила о одржавању пилотирања државне матуре 05.04.2022., 06.04.2022. и
15.04.2022. године. Целокупна организација је спроведена по смерницама и упутствима која су
добијена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
У мају месецу је планирана израда анализе реализације Годишњег плана рада и Извештаја о раду
Школе. Урађени су први договори и делегирање задатака у вези израде акционог плана за Развојно
планирање и самовредновање.
Прослеђен је задатак председницима стручних већа да им сваки наставник достави извештај о
сопственом раду и броуј сати акредитованих семинара које је похађао, као и о интерном усавршавању
унутар установе. Усаглашени су и начини писања извештаја за праћење ученика којима је потребна
додатна подршка у учењу. Свим присутним члановима Педагошког колегијума су дате информације
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и делегирани задаци и задужене особе за припрему за полагање матурских и завршних испита, писање
извештаја и анализе о успеху ученика у односу на претходне школске године.
Наставник Стефан Шалипур је подсетио присутне да су наставницима, родитељима и ученицима
прослеђени упутници за анкетирање који ће допринети прецизнијој самоевалуацији изабраних
области.
У јуну месецу је праћена реализације Наставног плана и свих програма образовно-васпитног рада,
анализиран је успех ученика на крају наставне године. Извршене су припреме за разредне и поправне
испите. Такође су дате инструкције председницима стручних већа у вези начина поделе часова у
оквиру стручних већа на основу плана уписа.
Након одређених рокова, прикупљени су извештаји и планови за Годишњи извештаји и планови
стручних већа за наредну школску годину.
Припремљен је предлог уџбеника који ће се користити у наставном процесу. Такође је
извршена припрема за организовање уписа ученика за наредну школску годину. Директорка школе је
предстсаила календар рада у јуну и јулу 2022. године. Присутни су упознати да ће се први уписни рок
одржати 14.07.2022. године и 15.07.2022. године а да ће други уписни рок бити 16.07.2022. године.
Електронски упис ученика планиран је за период од 14.07.2022. до 20.07.2022. године до 20 часова.
Анализом овог извештаја биће осмишљен план рада Педагошког колегијума током школске
2022/2023. године.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
У школској 2020/2021. години, одржано је 19 седница Наставничког већа. Разматрана су следећа
питања:
 Усвајање глобалног и оперативног плана образовно васпитног рада наставника и
свакодневног припремања за образовно – васпитни рад.
 Разматрање Годишњег плана рада Школе
 Разматрање Извештаја о раду Школе
 Разматрање Извештаја директора о реализацији Годишњег плана рада Школе
 Разматрање Акционог развојног плана Школе
 Усвајање календара писмених задатака
 Усвајање распореда пријема родитеља
 Извештај о прегледу педагошке документације
 Индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна образовна подршка у раду
 Реализација наставе по комбинованом моделу (А и Б група и распоред смена)
 Реализација наставе путем Microsoft Тeams платформе- укључивање ученика у рад на
платформи
 Информисање Наставничког већа о броју заражених ученика covid-19 вирусом у школи
 Мере превенције за спречавање уноса и ширења covid-19 вирусом у школи
 Упознавање са процедуром распоређивања ученика у компаније (представљање компанија
ученицима који ће бити у тим компанијама распоређени на пракси)
 Усвајање распореда додатне, допунске наставе и секција
 Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика који су на преквалификацији,
доквалификацији и разлици предмета
 Именовање ментора за завршне и матурске испите
 Извештај са одржаних испита ванредних ученика
 Предлог комисија и распоред полагања испита ванредних ученика
 Извештај о прикупљању података о карактеристикама и могућностима ученика са сметњама у
развоју
 Иницирање опремања кабинета и учионица- набавка књига и учила
 Разматрање молби ученика
14

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.















































Информисање Наставничког већа редовном и ванредном о инспекцијском надзору који је
спроведен у школи
Информисање Наставничког већа о раду Тимова школе
Именовање ментора за колеге који нису положили за лиценцу наставника
Информисање Наставничког већа о купљеним уџбеницима за поједина стручна већа
Реализација наставног плана и програма свих видова образовно-васпитног рада
Разматрање успеха редовних ученика на крају првог тромесечја, првог полугодишта, трећег
тромесечја и на крају школске године
Изрицање васпитно дисциплинских мера
Анализа реализације ваннаставних активности
Усвајање предлога похваљених ученика
Обрада стручних тема
Реализација плана стручног усавршавања наставника
Анализа стања опремљености наставним средствима и степен њихове употребе у образовном
процесу
Анализа рада стручних већа
Реализација наставних и ваннаставних активности
Извештај о редовним прегледима градске просветне инспекције као и о ванредним
инспекцијским прегледима
Доношење предлога плана уписа ученика у први разред за школску 2022/2023. годину
Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова за ученике којима је потребна
додатна подршка
Анализа реализације образовно – васпитног рада фонда часова наставника
Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика и успешнију реализацију наставних садржаја
Именовање комисија за израду полугодишњег и годишњег извештаја
Усвајање задатака за матурске и завршне испите
Договор око извођења екскурзије
Припрема за организацију Матурске вечери
Припрема за школско и републичко такмичење за образовни профил трговац и трговински
техничар
Разматрање полугодишњег извештаја директора о праћењу остваривања годишњег плана рада,
оствареном педагошко – инструктивном раду и надзору, помоћи наставницима, стручним
сарадницима и предузетим мерама за унапређење образовно-васпитног рада
Утврђивање броја и спискова ученика који полажу завршни, матурски и специјалистички испит
Разматрање предлога испитних комисија за завршни и матурски испит за редовне ученике
Предлог тема за матурски писмени задатак из српског језика и књижевности
Предлог чланова Конкурсне комисије за избор директора
Упознавање запослених са правилима и процедурама пилотирања државне матуре
Представљање кандидата и давање мишљења запослених о кандидату пријављеном на конкурс
за место директора школе
Анализа сарадње са родитељима
Обрада стручних тема:
Извештај са одржаних матурских, завршних и специјалистичких испита за ванредне ученике
Реализација практичне наставе и практичне наставе у блоку
Пилотирање испита Државне матуре
Избор три представника Наставничког већа за Школски одбор
Анализа рада комисија Наставничког већа
Разматрање корака које треба предузети у наредном периоду у вези са случајем ученика
К.М.
Анализа рада допунске и додатне наставе, секција и слободних активности
Програмирање рада школе за школску 2022/2023. годину
Разматрање учешћа ученика на такмичењима и постигнутим резултатима
Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова образовно васпитног рада
Разматрање календара рада за јуни 2022.године
Избор ученика генерације
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Информисање Наставничког већа о спроведеној Хуманитарној акцији прикупљања помоћи за
децу без родитељског старања
 Информисање Наставничког већа о презентацији школе на Сајму образовања
 Доношење одлуке о распореду смена за школску 2022/2023.години
 Усвајање распореда припремне наставе и разредних испита за редовне ученике
 Усвајање распореда поправних испита
 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања разредних и поправних испита
 Извештај о упису ученика у први разред за шк.2022/23.
 Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања испита ванредних ученика
 Формирање комисија за упис у I, II, III, и IV разред за школску 2022/2023. годину
 Подела предмета на наставнике у школској 2022/2023. години
 Разматрање Школског програма Трговачке школе 2022-2026.год.
 Извештај о успеху ученика завршних разреда после поправних испита
 Извештај о полагању разредних испита I, II, III разреда
 Усвајање распореда часова за школску 2022/2023. годину
 Избор комисија Наставничког већа
 Усвајање распореда практичне наставе и практичне наставе у блоку
 Именовање одељењских старешина
 Распоред послова и задатака наставника у оквиру 40-часовне радне недеље
 Доношење одлуке о уџбеницима који ће се користити у наставном процесу у школској
2021/2022. години.
 Учешће у свим фазама имплементације елемената дуалног образовања за образовни профил
трговац
У овој школској години је спроведена процедура за избор директора, затим је био избор три
представнка из редова наставничког већа за Школски одбор.
На Наставничком већу запослени су упознати са правилима и процедурама пилотирања
државне матуре.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
У току школске 2021/2022., на састанцима одељенских већа се дискутовало о:
-

-

Сарадњи и комуникацији са родитељима - Оцењивању ученика,
- Реализацији наставног плана и програма свих видова образовно-васпитног рада,
Упознавању одељенског већа са социо-економском структуром одељења,
Упознавању одељенског већа са карактеристикама ученика – психосоматском стању ученика,
Идентификовању ученика за додатну и допунску наставу и секције,
Усвајању распореда писмених задатака,
Усклађивању критеријума оцењивања ученика и примени „Правилника о оцењивању“ из априла
2020. године.
Усклађивању критеријума изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера,
Идентификовању ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и њихово праћење,
Примени „Правилника о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада“,
Информисању о новопридошлим ученицима и њиховог укључивања у процес образовања,
Похвалама ученика,
Мерама за побољшање успеха ученика,
Евидентирању неоцењених ученика и са већим бројем слабих оцена,
Анализи сарадње са родитељима и размени информација пре и у току реализације online наставе
и решавању евентуалних проблема,
Изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера,
Анализи сарадње са породицом и институцијама које се укључују у рад са ученицима,
Анализи реализације практичне наставе и наставе у блоку,
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-

Анализи рада допунске и додатне наставе и секција,
Праћењу постигнућа ученика са којима се ради додатна подршка у образовању и реализацији
индивидуалних образовних планова.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
Разредна већа су радила у току шк. 2021/22. године по плану рада и одржана су 3 састанка за све четири
године. Седнице разредног већа је водио директор школе Мира Лекић, а присутне су биле све разредне
старешине одељења од 1. до 4. године, психолог и педагог школе, помоћници директора и
координатори практичне наставе и вежби.
На Разредним већима разматране су следеће активности:
- Дата су упутства одељењским старешинама у вези са вођењем ученичке евиденције и
документације.
- Директор школе је разредне старешине детаљно упознао са питањима која су битна за
информисање родитеља ученика, а односе се на почетак реализације наставе од 01. септембра
који ће се спроводити у нашој школи.
- Одељенским старешинама дат је подсетник 1. Родитељског састанка и скренута је пажња на све
информације које треба да пренесу и прикупе на том састанку.
- Комуникација са децом и родитељима, стварање повољне климе у учионици као и ван ње. Сваки
одељенски старешина мора да благовремено комуницира са родитељима и родитељи су
укључени у рад свих тимова у школи, као и ученици.
- Дата су упутства за уписивање часова у ЕС – дневник који треба благовремено да се води.
- Информације у вези са поступком када ученици од почетка шк. године не долазе у школу;
- Индивидуализација и ИОП у учењу;
- Родитељски састанци – анализа;
- Васпитне мере и појачан надзор за ученике;
- Примена правилника о друштвено-корисном раду;
- Упознавање са Тимовима који функционишу у школи;
- Реализација часова практичне наставе, наставе у блоку и часова физичког васпитања;
- Коришћење платформе Мајкрософт Тимс;
- Евиденција у Ес-дневнику; ажурирање Ес-дневника – уписивање активности за ученике који
прате наставу на даљину и уношење оцена;
- Недељни извештај за ИС Доситеј, везано за инфекцију COVID-19;
- Реализација плана за ученике који су неоцењени и недовољни;
- Евиденција изостанака ученика;
- Евидентирање ученика са проблемима у учењу и изостајању;
- Реализациј и евиденција часова допунске, додатне и секција;
- Праћење ученика којима се пружа додатна подршка у раду;
- Завршни испит, матурски испит – припрема;
- Реализација школских пројеката;
- Реализација екскурзије завршних разреда;
- Родитељски састанци – реализација и евиденција;
- Евиденција уплате Ђачког динара по одељењима;
- Платформа Microsoft Teams – реализација наставних јединица и одзив ученика преко
платформе;
- Друштвено корисни рад (завођење и предаја образаца у ПП службу);
- Реализација припремне наставе за завршни и матурски испит;
Извештај саставила:
Зорица Костић

СТРУЧНА ВЕЋА
Састанци су се одржавали према динамици предвиђеној Годишњим планом рада школе, а у
зависности од проблема одржавани су и ванредни састанци. Сва стручна већа су добила и реализовала
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задатак усклађивања годишњих и месечних планова, што је био један од захтева Тима за развојно
планирање. Поред тога, на састанцима се говорило о усклађивању критеријума оцењивања на нивоу
стручног већа и изради тестова.
У Школи ради 8 стручних већа, и то:
 Стручно веће српског језика и књижевности
 Стручно веће аранжерске групе предмета
 Стручно веће природних наука
 Стручно веће страних језика
 Стручно веће физичког васпитања
 Стручно веће економске групе предмета
 Стручно веће математике и информатике и рачунарства
 Стручно веће друштвених наука

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ШК.
2021/2022. ГОДИНЕ
Годишњи извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности израђен је, између осталог,
на основу појединачних извештаја наставника који чине ово стручно веће. Извештај сваког
наставника налази се на платформи Microsoft Teams где постоји посебан тим „Стручно веће – Српски
језик и књижевност“ и појединачни канали свакога наставника.
Стручно веће српског језика и књижевности одржало је састанке предвиђене за школску
2021/2022. годину. Одржаван је по један састанак месечно. Поред тога, наставницима су прослеђиване
све информације које је руководилац већа добијао током читаве школске године и добијали су јасне
смернице о раду, прикупљању информација, даљем планирању и слично.
На састанцима Стручног већа разговарало се о темама предвиђеним Годишњим планом рада:
 Усклађивању годишњих и месечних планова рада наставника, тако да сви чланови већа раде по
истим плановима;
 Уџбеницима и приручницима који се користе у настави;
 Критеријумима оцењивања, њиховом усклађивању и начинима унапређења наставе;
 Тематском повезивању са другим предметима;
 Анализиран је успех ученика;
 Чланови већа су редовно обавештени о чему се разговарало на састанцима Педагошког
колегијума.
Неки чланови Стручног већа током ове школске године имали су замене током дужих или
краћих одсуствовања. Професорку Љубицу Јанковић мењале су професорке Милица Мучибабић,
Јелена Ранковић Николић, а потом Маја Китановић. Школску годину започела је са радом професорка
Аида Оцокољић, а након ње рад наставила Милица Мучибабић. Професорку Срђану Станишић и ове
школске године наставила је да мења Дејана Ћалић. Остали професори овога већа који су били у
настави су – Бранка Јочић, Снежана Белоица Губенко, Јелена Живојиновић и Јелена Ранковић
Николић.
На састанку Стручног већа у августу месецу усвојени су обрасци глобалних и оперативних
планова за наступајућу школску годину. Наставни планови постављани су на платфому Microsoft
Teams и у електронски дневник. Одступања од месечних планова било је за месец новембар када је
дошло до продужавања јесењег распуста, па је код сваког наставника неколико часова пренесено у
наредни месец. Надокнаде часова било је кроз наставне суботе. У зависности од модела наставе који
је важио у одређеном тренутку и месечни планови су томе били прилагођени. Уколико је долазило до
одступања, што при промени календара током текуће школске године, што при преласку на други
начин наставе, што због одсуства предметног наставника, сва одступања бележена су у напоменама
оперативних планова. Сви чланови Већа редовно пишу припреме за часове бирајући методе рада
18

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.

прилагођене могућностима ученика, како би им што боље приближили градиво и олакшали његово
усвајање.
Школска година започела је регуларно, али се од 20. септембра прешло на комбиновани модел
наставе. Таквим видом наставе ученици су били подељени у групе, на дневном нивоу смењивале су се
групе које наставу прате у школи или на даљину. Током часа, ученици који су тога дана наставу
пратили на даљину, могли су директно да се укључују и прате наставу. Од 22. новембра настава се
поново одвијала по првом моделу – непосредно у школи и тако до краја првог полугодишта – 30.
децембра. Настава се по комбинованом моделу у другом полугодишту одвијала веома кратко и већ 21.
фебруара прешло се на непосредни вид наставе у школи и тако је остало до краја школске године.
Иницијални тестови (провера предзнања ученика) – урађени су у свим одељењима током
треће наставне недеље. У складу са резултатима долазило је до прилагођавања наставних садржаја,
али и метода и техника праћења ученичких постигнућа, писаних и усмених провера знања и начина
оцењивања. Ученици неких одељења који су у тој недељи наставу пратили онлајн иницијалне тестове
су радили пеко платформе или на првом наредном часу по повратку у школу. Већи број бодова на
иницијалним тестовима показала су одељења четворогодишњих смерова, слабије су урађени тестови
у одељењима образовног профила трговац. Остварен број бодова забележен је у дневнику кроз
активности ученика.
Ученичка постигнућа пратила су се и док је трајала редовна настава и током комбинованог
модела наставе. Вршено је формативно оцењивање бележењем ученичких активности, а потом и
сумативно оцењивање. Ученици су добијали оцене кроз усмене и писмене провере знања. Сваку
сумативну оцену наставник је јавно износио и образлагао ученику. Ученику се посебно указује шта
треба да поправи, а напредовање ученика се похваљује како би се ученици подстакли на даљи рад у
циљу постизања што бољих резултата. По распореду израде писмених задатака усвојеном на почетку
школске године урађени су планирани писмени задаци – по четири писмена задатка у већини
одељења, осим у другој и трећој години образовног профила трговац где се израђују два писмена
задатка у току школске године. Теме писмених задатака су увек инспирисане садржајима који се
обрађују на часовима, а ученици се углавном припремају за писмени задатак кроз домаће задатке и
дискусију о њима на часу. Распоред свих писаних провера знања био је истакнут на сајту Школе за
сваки од класификационих периода. Закључне оцене предложене су ученицима јавно у последњој
недељи, а закључене су на последњем часу школске године. Имали су могућност да поправе оцене из
појединачних области. Добиjaли су препоруке за даљи рад – благовремено извршавање задатих
обавеза, припремљеност за часове (на време прочитани текстови или целокупна књижевна дела како
би се на часовима приступило њиховој анализи, редовно радити граматичка вежбања поред оних на
самим часовима, редовна израда домаћих задатака). Такође, на крају школске године ученици су
обавештени о областима које ће се обрађивати у наредној школској години и шта од лектира могу да
прочитају у наредном периоду.
У оквиру Стручног већа српског језика и књижевности водиле су се и две секције у школи, то
су новинарска и рецитаторско-драмска. У склопу новинарске секције са ученицима су радиле
професорке Јелена Живојиновић, Љубица Јанковић (Маја Китановић) и Јелена Ранковић Николић.
Одржан је тридесет један час новинарске секције. Током првог полугодишта дошло је до формирања
секције са заинтересованим ученицима, обрађене су области: професија новинар – права, обавезе,
одговорности, основни облици новинарског изражавања; посећивање културних и других јавних
догађаја; извештавање (писање конкретних извештаја, вести, репортаже). Током комбинованог модела
наставе мање ученика је успевало да присуствује часовима секције. Током другог полугодишта часови
су посвећени лектури и коректури, врстама новинарства, медијској писмености и осамостаљивању у
писању чланака. Интересовање ученика током другог полугодишта је било мање. Само две ученице
1/5 одељења похађале су редовно секцију. За рецитаторско-драмску секцију задужена је била Дејана
Ћалић. Одржано је осамнаест часова ове секције. Током првог полугодишта дошло је до формирања
секције са заинтересованим ученицима, а потом и до реализације предвиђених тема. Током часова
рецитаторско-драмске секције ученици су се упознали са позориштем и позоришном уметношћу,
основама сценских покрета, увежбавало се изражајно говорење текстова, а потом су вођени разговори
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и сумирани утицси. Ученици ове секције припремали су се и за приредбу која је требало да се одржи
поводим Школске славе Светога Саве. Због лошије епидемиолошке ситуације приредба се у школи
није одржала.
Општинско такмичење рецитатора општине Стари град одржано је 23. марта 2022. године у
13.00 часова у Свечаној сали Основне школе „Михаило Петровић Алас“. Такмичење су организовали
Савез културно-уметничких друштава Београда и Пријатељи деце Стари град. Такмичење је
организовано за млађи, средњи и старији узраст. Учествовали су ученици основних и средњих школа
са територије општине Стари град. Жири су чиниле глумице Александра Ђурић и Тијана Јанковић.
Ученица Трговачке школе одељења 2/6, Кристина Живковић, учествовала је на општинском
такмичењу са песмом „Ја сам старомодна цура“ ауторке Радмиле Лазић. Професорка Јелена
Живојиновић припремала је и водила ученицу на такмичење. Ученица није остварила пласман на даље
такмичење, али су утисци са такмичења веома позитивни.
Професорка Бранка Јочић одржала је осам часова додатне наставе. На додатној настави
проширивала су се знања из тема (модула) који су присутни на редовној настави из књижевности и
језика. Настава се држала ученицима који су били заинтересовани за проширивање својих знања.
Додатну наставу држала је и Снежана Белоица Губенко, одржала је двадесет девет часова на којима су
биле заступљене теме из савремене књижевности и питања везана за падежни систем српскога језика.
Теме за ове часове биле су прилагођене интересовању и потребама неколико ученика који су ове
часове редовно похађали и били активни. Углавном су продубљиване теме везане за градиво и дела
обрађивана на часовима или су се анализирала нека дела по избору ученика. Због ученица које су
спремале пријемне испите више часова се посвећивало граматици и вежбању задатака везаним за теме
из граматике и правописа, као и темама из опште културе и информисаности.
Допунску наставу држала је Милица Мучибабић – одржано је петнаест часова; ученици су
слабо похађали допунску наставу иако је за тим било потребе.
Што се посета неким културним дешавањима тиче, наставници српског језика и књижевности
водили су ђаке у позориште и на изложбу. Јелена Ранковић Николић и Дејана Ћалић су 29. октобра
2021.године водиле ученике одељења 1/1 и 3/10 на представу Театра 011 „Секунд и тридесет пет
стотинки“ по тексту Небојше Ромчевића. Представа је изведена у позоришту Академија 28. Будући да
је Аматерско позориште које је изводило представу настало из драмске секције једне средње стручне
школе, ученицима је посебно блиско и узбудљиво било што су на сцени гледали глумце приближно
својих година. Након одгледане представе ученици су износили своје утиске и исказали интересовање
за поновни одлазак у позориште. Снежана Белоица Губенко је ученике четвртог разреда 30. септембра
2021. године водила на изложбу САНУ – „Јован Дучић – трагање за новим”. Јелена Живојиновић је
ученике одељења 2/6, 3/3 и 3/8 29. октобра 2021. године такође водила на изложбу посвећену Јовану
Дучићу. САНУ је у 2021. години обележио годину Јована Дучића поводом 150. годишњице његовог
рођења, поводом чега је и уприличена ова изложба. За ученике је било значајно, али и занимљиво да
ову изложбу посете јер Дучић припада реду најзначајнијих књижевних стваралаца нове српске
књижевности чијој је општој вредности својом поезијом и прозом умногоме допринео и у којој је
оставио дубок траг. Ученици су били задовољни посетом овој изложби. Поред разних старих рукописа
које су могли да погледају, највише им се свидео део где су представљени биографски подаци о
песнику. Снежана Белоица Губенко је ученике водила и на једну позоришну представу у Атеље 212.
После посете позоришту ученици су се знатно заинтересовали за културна дешавања и за драмску
књижевност.
10. децембра 2021. године обележавао се значајан јубилеј – 60 година од доделе Нобелове
награде за књижевност Иви Андрићу. Тога дана наставници српског језика и књижевности на својим
часовима издвојили су време и део часа посветили Иви Андрићу и беседи коју је Андрић изговарао на
свечаној церемонији.
Што се тиче ученика који наставу прате по индивидуалном образовном програму, на основу
извештаја наставника, таквих ученика је осам. Њима је настава била прилагођена у већој мери. Ти
ученици су донекле оспособљени за самостални рад, индивидуални и прилагођени планови су
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остварени и ученици су завршили разред са позитивном оценом из српског језика и књижевности.
Детаљнији извештаји о раду са њима предати су педагошко-психолошкој служби.
Утврђени су критеријуми оцењивања за минимум знања, као и за сваку оцену, а контролни
тестови су се ажурирали и допуњавали. Критеријуми оцењивања су углавном уједначени уз нека
одступања. Анализом просечне оцене у сваком одељењу дошло се до увида у уједначавање
критеријума и до средње оцене успеха на нивоу сваког разреда.
Што се анализе успеха из предмета српски језик и књижевност тиче недовољних оцена по
разредима је било – први разред пет, у другом, трећем и четвртом разреду нема недовољних оцена.
Неоцењених ученика из овог предмета је по разредима било – први разред осам, други разред шест,
трећи разред седам и четврти разред два ученика; укупно двадесет и три ученика. Ученици који имају
недовољну оцену или су неоцењени из овог предмета упућени су на поправне и разредне испите ако
за то испуњавају све услове. Тим ученицима биће одржана припремна настава и организовани
одређени испити. Средња оцена успеха по годинама је била – прва година 2,76; друга година 3,13;
трећа година 3,03 и четврта година 2,73. Средња оцена успеха предмета српски језик и књижевност на
нивоу школе била би 2,91.
Током првог полугодишта почело се са припремном наставом ученика четврте године за
полагање матурског испита. Њу су држале Снежана Белоица Губенко и Милица Мучибабић. Већи
број часова припремне наставе одржан је у другом полугодишту. Припрема за полагање матурског
испита из српског језика и књижевности подразумевала је десет часова припремне наставе и сви
часови су одржани у свим одељењима четвртог разреда. Неки часови су држани непосредно, а неки
онлајн преко платформе која се користила. Израђен је Приручник за матуранте, како би на што бољи
начин приступили изради матурског испита из српског језика и књижевности. Урадила га је
професорка Милица Мучибабић. Сви ученици су радили матурске радове и успешно положили овај
испит. Матурски писмени задатак за четврту годину одржан је 7. јуна 2022. године. Оформљене су
две комисије – једну комисију чинили су наставници Снежана Белоица Губенко, Јелена Живојиновић
и Љубица Јанковић; другу комисију наставници Бранка Јочић, Дејана Ћалић и Милица Мучибабић.
Сви ученици који су изашли на испит положили су га.
Љубица Јанковић је од 1. октобра 2021. до 15. јуна 2022. године у својству ментора, пратила и
евалуирала рад приправника Јелене Ранковић Николић у својству стручног сарадника – библиотекара.
За то време ментор и приправник учествовале су у низу заједничких активности, пролазећи кроз сва
задужења и обавезе које позиција библиотекара захтева. Приправник, Јелена Ранковић Николић, је
одрадила све договорене активности и задужења, прихватала сугестије ментора, договарала се и
допуњавала предложене активности својим идејама и предлозима. По мишљењу ментора, приправник
Јелена Ранковић Николић је оспособљена за самостално извођење образовно-васпитног рада у својству
библиотекара и спремна је за полагање стручног испита (испита за лиценцу). Извештај о активностима
приправника и евалуацији ментора, предат је секретаријату Школе 16. јуна 2022. године. Професорка
Милица Мучибабић је 16. марта 2022. године положила испит за лиценцу.
Што се међусобних посета часовима тиче професорка Милица Мучибабић присуствовала је
часу Дејане Ћалић 19. априла 2022. године у одељењу 1/1. Наставна јединица која се обрађивала била
је „Савремени српски песници“. Такође, Дејана Ћалић је са професорком историје одржала заједнички
час 18. априла 2022. године где је направљена корелација између предмета српски језик и књижевност
и историја на примеру обраде књижевног дела „Зона Замфирова“.
Током комбинованог модела наставе коришћена је платформа Microsoft Teams. Ученици који
су наставу пратили онлајн укључивали су се уживо на часове, неки у мањој, неки у већој мери.
Наставни материјали су им такође били постављани и доступни у сваком тренутку. На платфоми су
добијали и остале корисне информације.
До проблема током комбинованог модела наставе долазило је због техничких недостатака, нису у
потпуности могли да се изведу часови сваки пут када је то било потребно. Ученици нису увек редовно
пратили те часове и нису се увек у довољној мери укључивали у рад. Искуства у раду на даљину су
позитивна, али технички проблеми су били врло чести. Ова платформа се користила и у првом моделу
наставе када је то потребно и када олакшава рад у настави у учионици.
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Наставници су били ту да ближе информације пруже новопридошлим ученицима, а такође и
новопридошлим колегама којих је ове школске године у Већу овога предмета било. Сарадња на
нивоу Стручног већа је константна, како увођењем нових колега у рад, тако и разменом искустава која
су драгоцена за даљи и квалитетнији рад.
Што се стучног усавршавања у току ове школске године тиче, било је углавном стручног
усавршавања наставника у установи, мање ван ње. Табела стручног усавршавања је дата испод.
Име и презиме
наставника

Назив семинара/активности

Бранка Јочић
Снежана
Белоица
Губенко

/
Припрема за час српског
језика у складу са
стандардима квалитета
области „Настава и учење“
Стручна посета изложби
САНУ – Јован Дучић –
трагање за новим
Припрема за час српског
језика у складу са
стандардима квалитета
области „Настава и учење“
„Рад и улога одељенског
старешине и одељенске
заједнице у средњој школиˮ
Обука "Обука за запослене породично насиље"
Обука "Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању"
Стручна посета изложби
САНУ – Јован Дучић –
трагање за новим
Превентивна улога појачаног
васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
Вебинар „Државна матура“
Такмичење на општинском
нивоу
Предавање у установи –
предавање удружења банака
Србије
Присуство вебинару –
презентација уџбеника
издавачке куће „Клетт“
Присуство вебинару –
презентација уџбеника
издавачке куће „Нови Логос“
Онлајн сусрет Кафа са
педагогом – „Проблеми у
грађењу односа наставника и
ученика“
Предавање „Англицизми у
стандарду и жаргону српског
језика: између потребе,
помодарства и креативности“
Програм обуке за
оснаживање запослених у
образовању за развијање
одговорног односа према
здрављу, очување здравља и
безбедности ученика
Завршен други факултет

Љубица
Јанковић

Јелена
Живојиновић

Јелена Ранковић
Николић

Каталошк
и број (за
екстерне)
/
/

Број
сати/бодова

Компентенције

Приоритетна
област

Време
реализације

/
4

/
/

/
/

/
27. 9. 2021.

/

7

/

/

30. 9. 2021.

/

4

/

/

27. 9. 2021.

/

5

/

/

23. 5. 2022.

/

16

/

/

14. 10. 2021.

/

16

/

/

14. 10. 2021.

/

7

/

/

29. 10. 2021.

/

8

К3

П4

17. 1. 2022.

/
/

3
10

/
/

/
/

15. 3. 2022.
23. 3. 2022.

/

3

/

/

12. 4. 2022.

/

3

/

/

12. 4. 2022.

/

3

/

/

14. 4. 2022.

/

3

/

/

28. 4. 2022.

/

3

/

/

4. 5. 2022.

/

12

К2/К3/К4

П

јул-октобар
2021.

/

12

/

/

30. 9. 2022.
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Дејана Ћалић

Стручна посета позоришту
Академија 28
Извођење огледног часа
Обука "Обука за запослене породично насиље"
Обука "Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању"
Стручна посета – концерт у
Библиотеци „Јован
Јовановић Змај”
„Превентивна улога
појачаног васпитног рада и
његова повезаност са
васпитним мерамаˮ
Излагање са семинара
„Превентивна улога
појачаног васпитног рада и
његова повезаност са
васпитним мерама”
Вебинар „ЕУ у учионици –
Европски дневник и искуства
у ЕУ програмима за
усавршавање”
Вебинар „Државна матура”
Вебинар „Педагошки
експеримент и његова
примена у школском
систему”
Вебинар „Млади у лавиринту
дигиталног насиља – Где је
излаз?”
Вебинар „Афективна
везаност у учионици”
Дигитално образовање 2022,
стручни скуп
Присуство вебинару –
презентација уџбеника
издавачке куће „Клетт“
Присуство вебинару –
презентација уџбеника
издавачке куће „Нови Логос“
Приказ дидактичког
материјала
Онлајн сусрет Кафа са
педагогом – „Проблеми у
грађењу односа наставника и
ученика“
Предавање „Англицизми у
стандарду и жаргону српског
језика: између потребе,
помодарства и креативности“
Курс „Новинска писменост и
критичко мишљење”
Припрема за час српског
језика у складу са
стандардима квалитета
области „Наставе и учење“
Стручна посета позоришту
Академија 28
„Превентивна улога
појачаног васпитног рада и
његова повезаност са
васпитним мерамаˮ
Вебинар „Државна матураˮ

/

7

/

/

29. 10. 2021.

/
/

5
16

/
/

/
/

27. 9. 2021.
14. 10. 2021.

/

16

/

/

14. 10. 2021.

/

7

/

/

21. 12. 2022.

/

8

К3

П4

17. 1. 2022.

/

7

/

/

18. 1. 2022.

/

3

/

/

25. 1. 2022.

/
/

3
3

/
/

/
/

2. 2. 2022.
12. 3. 2022.

/

3

/

/

17. 3. 2022.

/

3

/

/

24. 3. 2022.

/

4

/

/

8-9. 4. 2022.

/

3

/

/

12. 4. 2022.

/

3

/

/

14. 4. 2022.

/

3

/

/

15. 4. 2022.

/

3

/

/

28. 4. 2022.

/

3

/

/

4. 5. 2022.

/

1. 6. 2022.

/

4

/

/

27. 9. 2021.

/

7

/

/

29. 10. 2021.

8

К3

П4

17. 1. 2022.

3

/

/

15. 3. 2022.

/
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Милица
Мучибабић

Заједнички час са
колегиницом историје
Посета члана стручног већа
„Рад и улога одељенског
старешине и одељенске
заједнице у средњој школиˮ
Припрема за час српског
језика у складу са
стандардима квалитета
области „Настава и учење”
„Превентивна улога
појачаног васпитног рада и
његова повезаност са
васпитним мерама“
Обука "Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању"
Обука "Обука за запослене породично насиље"
„Заштита деце са сметњама у
развоју у случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља“
„Рад и улога одељенског
старешине и одељенске
заједнице у средњој школиˮ

/

/

/

18. 4. 2022.

/
/

5

/
/

/
/

19. 4. 2022.
23. 5. 2022.

/

4

/

/

27.9.2021.

/

8

/

/

17. 1. 2022.

/

16

/

/

4. 4. 2022.

/

16

/

/

4. 4. 2022.

/

16

/

/

4. 4. 2022.

/

5

/

/

23. 5. 2022.

План стручног усавршавања за наредни период израђен је на нивоу Стручног већа у јануару
месецу и тада предат. Наставници су из важећег Каталога Завода за унапређивање образовања и
васпитања изабрали више семинара, па ће Тим за стручно усавршавање одлучити који ће се од
предложених семинара у наредном периоду и реализовати. Два члана Стручног већа српског језика и
књижевности била су и у Тиму за стручно усавршавање.
Руководилац Стручног већа
Јелена Живојиновић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ
У току школске 2021/2022. године, Стручно веће страних језика одржало је све састанке предвиђене
годишњим планом рада, а чланови Већа редовно обавештавани о темама и закључцима са седница
Педагошког колегијума.
На крају другог полугодишта анализирани су резултати и реализација програмских садржаја у првом
полугодишту и дискутовано о мерама за побољшањем успеха.
У погледу реализације часова, укупан број одржаних часова је нешто мањи од броја планираних због
дужег боловања већине чланова актива и немогућности налажења стручне замене, тако да наставни
план је већим делом реализован али не у потпуности.
У погледу успеха, просек одељења и укупан просек оцена изгледају овако:
Драгана Драговић: I 2- 3,52; II1 -3,52; II3 -2,92; II4 -3,40; II5 -3,32; III11 -2,86; IV1 -3,22; просечна оцена:
3,25
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Иван Станковић: I 3- 3,68; I4 -3,64; I5 -4,22; I10 -3,20; III4 -4,48; III5 -4,16; III6 -4,37; III7 -4,80; просечна
оцена: 4,07
Милена Раниловић: II6 -2,82; IV2 -2,92; IV3 -2,57; IV4 -3,00; IV5 -2,81; IV6 -3,04; IV7 -2,50; просечна
оцена: 2,81
Сашка Јевремовић I6 –3,42; I7 -3,73; I8 -2,47; I9 -2,41; III2 -3,29; III3 -3,17; III8 -2,88; III9 -3,2; III10 -2,88
просечна оцена: 3,05
Марија Шобајић: II2 -3,12; II7 -3,63; II9 -2,68; II10 -3,56; просечна оцена: 3,25
Иванa Сушић: I1 -4,15; II 8- 3,41; II11 - 3,29; III1 -4,25; просечна оцена: 3,77
Ана Лукић / Kсенија Вулевић: I6 -3,96; I7 -3,65; II6 -4,05; II7 -4,19; III6 -3,89; III7 -3,76; IV6 -3,41; IV7 3,77; III10 -4,91; просечна оцена: 3,95
Сви чланови већа редовно су обављали своје дужности када су у питању мере побољшања успеха
ученика у виду допунске као и додатне наставе. Поразна је чињеница да деца долазе са све слабијим
основама познавања страних језика, па су и критеријуми све нижи и потребан је велики труд и залагање
наставника као и индивидуализован рад са појединим ученицима који имају тешкоће у савладавању
градива, како би ученици били мотивисани за рад.
Ове године нажалост није било ученика који би представљали школу на такмичењима из енглеског и
немачког језика.
Када је у питању едукација наставника као и стручно усавршавање, чланови овог већа присуствовали
су семинарима који су због епидемиолошке ситуације углавном били организовани у онлајн.
Наставници су похађали следеће семинаре: Драгана Драговић, Милена Раниловић, Иван Станковић,
Сашка Јевремовић, Ивана Сушић и Марија Шобајић: „Стратегије у раду са ученицима који показују
проблеме у понашању“ и „Породично насиље“ преко националне платформе за превенцију насиља
које укључује децу, Чувам те (cuvamte.gov.rs).
Ивана Сушић је присуствовала и следећим вебинарима: „Presentation skills vs.Traditional homework“
(Freska), „Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе“ (Клет), „Васпитна улога установе
у превенцији ризичних и друштвено неприхватљивих понашања ученика“ (Институт за економију и
право), „Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима“.
Марија Шобајић је похађала и следеће три обуке: „Етика и интегритет у јавном сектору“са портала
Агенције за борбу против корупцијем, „Употреба драмске едукације у грађанском васпитању“ у
органињацији ЗУОВ-а уз подршку органињације ОЕБС и „Обука за школске координаторе и
администраторе међународних истраживања чији је носилац ИЕА“.
У току школске године органињована је и посета часова наставницима од стране Директора и управе
школе.
Сви наставници актива страних језика учествовали су у изради новог Школског програма за наредне
четири године.
Прелиминарна подела часова на наставнике у оквиру Стручног већа страних језика за школску
2022/2023. годину
Следеће године, недељни фонд часова енглеској језика износи 91 час, док фонд часова немачког језика
износи 16 часова.
У складу са правилником, часови су на наставнике подељени на следећи начин:
Енглески језик
Драгана Драговић предаваће у II 1, III 1, 3, 4,5, IV1 (18 часова)
Иван Станковић предаваће у II2,3,4,5 (2+1 час), IV4,5 (18 часова).
Милена Раниловић предаваће у I2,3,4,5,6,7,8,9,10(18 часова).
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Сашка Јевремовић предаваће у II6,7,8,9, IV2,3,6, 7 (18 часова).
Марија Шобајић предаваће у III2,6,7,9, 10 (9 часова).
Иванa Сушић: предаваће у I1, I 11, II10 m III8,11 (9 часова).
Немачки језик
Ана Лукић/ Kсенија Вулевић: предаваће у I6, 7, II6, 7, III6, 7, IV6, 7 (16 часова).
Заменик руководиоца Већа страних језика,
Марија Шобајић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ





















Стручно веће школске 2021/2022 године броји 7 професора: Тамара Матовић Баловић, Вера
Новичић Митрић, Мирјана Ковач, Јелена Павловић, Далиборка Пуповац, Драгана Јаблан и Андрија
Поповић.
Стручно веће је у току школске 2021/2022 године одржало осам редовна састанка. На састанцима
придржавали смо се дневног реда. Све тачке предвиђене дневним редом су обрађене.
Израђени су глобални и оперативни планови са циљевима, исходима и стандардима учења за
редовну наставу, допунску наставу и секције. Планови се постављају сваког месеца на платформи
Мicrosoft Teams и шаљу на ПП службу.
Усклађени су годишњи и месечни планови са циљевима, исходима и стандардима учења.
Урађена је и анализирана процена предзнања ученика путем иницијалних тестова. Резултати теста
су у педагошкој евиденцији предметног наставника. Најлошије резултате показали су ученици
првог разреда. Разлог томе је низак ниво предзнања.
Користи се стручну литературу прописану Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Урађена је набавка наставних средстава и литературе.
Коначна подела предмета на наставнике завршена је пре почетка године.
Ученици су упознати са правилником о понашању у школи.
Ученици су упознати са начином оцењивања, формативним и сумативним. О активностима сваког
ученика води се евиденција у педагошкој свесци предметног наставника као и у електронском
дневнику. Активности ученика водиле су се и током комбинованог модела наставе. Из математике
и из рачунарства и информатике ученици су имали минимум три оцене по полугодишту.
Усклађен је критеријум оцењивања и утврђен је минимум знања за сваки ниво.
Усаглашен је распореда писмених задатака.
Евидентирани су ученици којима је потребна додатна подршка у раду.
Евидентирани су ученици којима је потребан индивидуализован приступ наставном процесу.
Ученицима је прилагођен план и програм. Тимским радом одељенског старешине, предметног
наставника и педагошко-психолошке службе ученицима се помаже да успешно савладају градиво.
Евидентирани су ученици за секцију из Рачунарство и информатика и израђен је план њеног рада.
Сви видови васпитно – образовног рада су реализовани. Са појединим изменама због болести
наставника часови су надокнађени.
Реализоване су међусобне посете часова и размена искуства наставника. Наставница математике
Матовић Б.Тамара је ментор наставници Ковач Мирјана па су се посете часова редовно одвијале.
Међусобне посете часова имале су и наставнице Далиборка Пуповац и Јелена Павловић, као и
наставници рачунарства и информатике, Андрија Поповић и Драгана Јаблар.
Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта као и број недовољних и неоцењених
ученика. Из математике у првом разреду било је 16 недовољних и 8 неоцењених ученика, у другом
разреду 25 недовољних и 12 неоцењених, у трећем разрeду 16 недовољних и 6 неоцењених, и у
четвртом разреду било је 16 недовољних и 5 неоцењених ученика. Што се тиче предмета,
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рачунарство и информатика на крају првог полугодишта било је 5 недовољних и 2 неоцењена
ученика. Разлог оваквог успеха је и комбиновани модел рада као и то што се ученици нису
укључивање редовно на on line наставу преко платформу Microsoft Teams. Због тога, као и због
изостајања са непосредне наставе, ученици су остали неоцењени или нису савладали градиво како
би имали позитивну оцену.
 Редовно се прате постигнућа ученика према задатим циљевима, исходима и стандардима учења као
и праћење планова и постигнућа ученика са којима се ради додатна образовна подршка.
 Чланови већа информисани су о новом правилнику стручног усавршавања.
 Свим чланови стручног већа допринели су прегледању и уношењу података са другог пилотирања
државне матуре. Од свих ученика четвртог разреда на тест из математике није дошло 28 ученика.
Успех који су ученици постигли је далеко испод задовољавајућег. Максимум освојен на тесту из
математике је 5 бода од могућих 36. Разлог лошег резултата је у томе што су ученици могли да
напусте тестирање након пола сата што је већина ученика и урадила, незаинтересованост за рад
као и утицај пандемије у последње две године.
 Сарадња са родитељима је на задовољавајућем нивоу. Родитељи су информисани о резултатима
рада ученика и критеријуму оцењивања као и о мерама за побољшање успеха ученика у виду
допунских часова.
 Анализиран је успех ученика на трећем тромесечју. Укупно, у свим одељењима по разредима
изведени су недовољни и неоцењени ученици. У првом разреду из математике има 14 недовољних
и 8 неоцењених, у другом разреду 33 недовољних и 13 неоцењених, у трећем разреду 13
недовољних и 11 неоцењених и у четвртом разреду 16 недовољних и 7 неоцењених ученика. Дакле,
највећи број недовољних и неоцењених ученика је у другом разреду. Што се тиче информатике, у
првој години имамо 2 недовољна и 2 неоцењена ученика.
 Сви чланови стручног већа допринели су изради школског програма за 2022 – 2026. годину.
Програм за математику рађен је по годинама за смерове аранжер у трговини, комерцијалиста,
трговац као и за смер трговински техничар по старом и новом програму.
На крају другог полугодишта из математике у првом разреду има 4 недовољних и 5 неоцењених
ученика, у другом разреду 5 недовољних и 7 неоцењених, у трећем разрeду 2 недовољна (поправили
оцену на поправном испиту) и 6 неоцењених. Од тога два неоцењена ученик су изашла на разредни
испит и добили недовољну оцену па понављају трећи разред. У четвртом разреду није било
недовољних и 1 ученик је неоцењен. Што се тиче предмета, рачунарство и информатика на крају
другог полугодишта нема недовољних ученика и има 5 неоцењена ученика.
МАТЕМАТИКА
Разред
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10

Недовољни

Неоцењени

1

2

1

1

Разред
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9

Недовољни

Неоцењени

1
1

1
1

1
1

Разред
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
Разред
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

Недовољни

Неоцењени

1
1

2
2
Недовољни

1
2
1
2
Неоцењени

1

1
1
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2 (поправњене)

3-10
3-11

1(добио један на разредном
– понавља разред)
1(добио један на разредном
– понавља разред)
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Разред
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10



Недовољни

Неоцењени
2

1
1
1

Неоцењени и недовољни ученици обавештени су о припремној настави и начину полагања и
поправљања оцена.
Направњен је предлог расподеле одељења који ће се кориговати на деветом састанку стручног
већа заказаном за 15.07.2022. године, у зависности од броја уписаних ученика у школској
2022/2023 години.



Предлог расподеле је следећи:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.




АКТИВ МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
2/2,3,4,5;
Матовић Баловић Тамара
Математика
2/8;
4/2,3,4,5;
3/2,3,4,5;
3/6,7;
Новичић Митрић Вера
Математика
4/1;
4/6,7;
1/7,8;
Пуповац Далиборка
Математика
2/6,7;
1/2,3,4,5;
Математика
1/1;
Ковач Мирјана
2/1;
Рачунарство и информатика
1/1;
1/6;
1/9,10,11;
Павловић Јелена
Математика
3/1;
2/9,10;
3/8,9,10,11;
1/7,8;
Јаблан Драгана
Рачунарство и информатика
1/9,10,11
Поповић Андрија

Рачунарство и информатика

1/2,3,4,5,6

18

18

8
14

4
18

20
20

Редовно је извештавано о раду педагошког колегијума.
Извештај стручног усавршавања наставника за 2021./2022. годину је у наставку.

Име и презиме
наставника

Назив семинара

Број Компетенције
сати

Приоритетне
Време
области
реализације
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Тамара
Матовић
Баловић

Име и презиме
наставника

Државни семинар о настави
математике и рачунарства
Друштва математичара Србије
Обука за запослене – породично
насиље
Заштита деце са сметњама у
развоју у случајевима
занемаривања и дискриминације,
злостављања и насиља
Улога установа образовања и
васпитања у борби против
трговине људима
Стратегије у раду са ученицима
који показују проблеме у
понашању
Назив семинара

К1
16
16

Мирјана
Ковач

Назив семинара

06.02.2022.
07.02.2022.

16
12.02.2022.
16
16

14.02.2022.

Број Компетенције Приоритетне
Време
сати
области
реализације
8
К3
П4
18.01.2022.

Превентивна улога појачаног
васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
Вера Новичић
Обука за запослене – породично 16
Митрић
насиље
Стратегије у раду са ученицима 16
који показују проблеме у
понашању“
Име и презиме
наставника

23.01.2022.

Број Компетенције Приоритетне
сати
области
Презентација МЕФ факултета 3
К1
за матуранте (у својству
слушаоца)
Утицај финансијских
2
технологија на развој
финансијских тржишта
Анализе ефеката предузетих
2
мера економске политике на
развој светске привреде
Превентивна улога појачаног 8
К3
П4
васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
Потврда учешћа на онлајн
2
предавању под називом “ 3D
технологија у вртићима ,
основним и средњим школама
Државни семинар о настави
16
К1
математике и рачунарства
Друштва математичара Србије
Обука за запослене –
16
породично насиље “– за

20.01.2022.
21.01.2022.

Време
реализације
18.11.2021.

27.11.2021.

30.11.2021.

18.01.2022.

20.01.2022.

23.01.2022.
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наставнике, васпитаче и
стручне сараднике
Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању
Рад и улога одељенског
старешине и одељенске
заједнице у средњој школи
Име и презиме
наставника

Јелена
Павловић

Име и презиме
наставника

Назив семинара
Утицај финансијских
технологија на развој
финансијских тржишта
Превентивна улога појачаног
васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
Обука за запослене – породично
насиље “– за наставнике,
васпитаче и стручне сараднике
Стратегије у раду са ученицима
који показују проблеме у
понашању
Дигитална учионица (
дигитално компетентан
наставник), увођење
електронских уџбеника и
дигиталних образовних
материјала
Назив семинара
Превентивна улога појачаног
васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
Панел “Млади у Лавиринту
дигиталног насиља - Где је
излаз?”,
Посета музеју Никола Тесла

Далиборка
Пуповац

16

5

23.05.2022.

Број Компетенције
сати
2
К1

8

К3

Приоритетне
Време
области
реализације
27.11.2021.
П4

17.01.2022.

16

28.01.2022.

16

30.01.2022.

18

13.04.2022.

Број Компетенције Приоритетне
Време
сати
области
реализације
8 К3
П4
18.01.2022.

17.03.2022.

7

Улога установа образовања и 16
васпитања у борби против
трговине људима
Заштита деце са сметњама у 16
развоју у случајевима
занемаривања и
дискриминације, злостављања
и насиља
Стратегије у раду са
16
ученицима који показују
проблеме у понашању

28.03.2022.
28.04.2022.

28.04.2022.

29.04.2022.
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Обука за запослене –
16
породично насиље
Обука за запослене – Безбедно 16
коришћење дигиталне
технологије – превенција
дигиталног насиља
Активни посматрач: Како
16
успешно реаговати на
неправду и неприкладно
понашање у свом окрушењу?
Наставник Андрија Поповић нема стручног усавршавања за 2021./2022. годину
Име и презиме
наставника

Назив семинара

Број Компетенције
сати
3
3
3

Да ли се разумемо
Велики отказ
Brainfinity i korporativni
problem solving
Превентивна улога појачаног 8
васпитног рада и његова
Драгана Јаблан повезаност са васпитним
мерама
Стратегије у раду са
16
ученицима који показују
проблеме у понашању
Обука за запослене –
16
породично насиље

К3

29.04.2022.
08.06.2022.

08.06.2022.

Приоритетне
Време
области
реализације
10.12.2021.
11.12.2021.
12.12.2021.
П4

17.01.2022.

19.01.2022.

19.01.2022.
Руководилац стручног већа
Далиборка Пуповац

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШК.2021/2022.
Стручно веће друштвених наука у току школске године одржавало је састанке сваког месеца.
Руководилац већа је редовно информисао чланове актива о задацима и обавезама. Чланови већа су, уз
извесне изузетке, постављали глобалне и оперативне планове у електронски дневник и на платформу
Microsoft Teams.
Чланови стручног већа су у својим годишњим плановима навели циљеве и задатке учења, као и
опште образовне стандардне за предмете који те стандарде имају. У оперативним плановима чланова
стручног већа наведени су садржаји на основу којих су остварени циљеви, корелације, анализе
постигнутог и провере остварености прописаних стандарда. У оквиру стручног већа усклађени су
годишњи и оперативни планови на нивоу разреда.
Наставни план и програм је реализован. Скоро сви планирани часови предмета који припадају
активу друштвених наука су одржани. Одржано је и 20 часова више из предмета Грађанског васпитања
које је реализовала наставница филозофије Весна Брајер.
Иницијални тестови одржани су у на почетку школске године тј. током месеца септембра.
Показали су да ученици имају имају извесна предзнања из друштвених наука која се морају допунити
и проширити.
Чланови Стручних већа пратили су постигнућа ученика током школске године узимајући у обзир
редовни и комбиновани модела наставе. Наставници су спроводили формативно оцењивање
бележењем активности ученик, нарочито за време наставе на даљину а потом и сумативно оцењивање.
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Ученици су добијали оцене у већој мери кроз усмене провере знања (Социологија, Социологија са
правима грађана, Филозофија, Право, Устав и права грађана), а у мањој мери и кроз писмене провере
знања (Историја, Географија, Психологија). Наставници су редовно водили педагошку евиденцију о
сваком ученику и све оцене су јавно образложене.
Сви ученици са којима се ради додатна образовна подршка постигли су задовољавајуће резултате.
Код ученика под ИОП-ом и индивидуализацијом примењиван је прилагођен метод и темпо рада.
Одређене активности предвиђене планом рада актива нису реализоване због епидемиолошке
ситуације, одусутва наставника због боловања, као и због одласка наставника у пензију.
Ваннаставне активности
Чланови Стручног већа друштвених наука су току школске године углавном реализовали
часове допунске и додатне наставе, као и секције.
Додатна настава
Филозофија 10 часова је планирано, 10 часова је одржано,
Географија 17 часова је планирано, 17 часова је одржано,
Верске настава (Православни катихизис) 29 часова је планирано, а 28 часова одржано,
Право 23 часа је планирано, 17 је одржано
Секције
Психолошка секција 28 часова планорано, 28 часова одржано
Секција из верске наставе 29 часова планирано, 29 часова одржано
Допунска настава
Историја 30 часова је планирано, 28 часа је одржано
Замене у току школске године
Наставница грађанског васпитања Марина Малатестенић при крају другог полугодишта
отишла је у заслужену пензију. Њу је заменила наставница Нада Чутурило.Наставника верске
наставе Милију Јокића током боловања замењивао је Звездан Илић Бенке.
Наставницу историје Марију Витаљић током боловања замењиавао је Милован Павловић.
Наставницу географија Дијану Перовић замењивала је Маја Лукић Лазаревић
Посете
Наставник Звездан Илић Бенке је 4.09. 2022. водио ђаке на литургију са саборним Призивом
Светог Духа поводом почетка школске године у храму Светог Саве на Врачару.
- Наставник Звездан Илић Бенке 2. 06. 2022. водио је ђаке на Спасовданску литију.
- Наставник Владимир Марјановић 28. 03. 2022. године организовао је посету ученика одељења
IV-3 у Галерији природњачког музеја на Калемегдану. Ученици су посетили су изложбу под
називом „Еволуција“
Посете часовима
-

Наставник Владимир Марјановић 09.12.2021. посетио је час Права у одељењу II/6 који је
одржала наставница Радмила Каблар
Наставница Јулијана Новичић посетила је час социологије са правима грађана, наставника
Владимира Марјановић, у одељењу 3/9, 16.03.2022.год.
Наставник Владимир Марјановић посетио је час Историје 30. 3. 2022. У одељењу I/8 Који је
одржао Милован Павловића који је замењивао наставницу Марију Витаљић
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Сви часови су оцењени високим оценама.Ученици су током часова били активни и показивали
су заинтересованост за рад на часу.
Стручно усавршавање наставника (преузето из наставничких извештаја)
Наставница:
Јулијана Новичић
- Присуствовала сам online Euroguidance конференцији “Каријерно вођење и саветовање у Републици
Србији и Европи“ 25.10.2021.год и 26.10.2021.год. Euroguidance мрежа промовише европску димензију
каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.Ова
конференција је акредитована код Завода за унапређивања образовања и васпитања;
- 30.11.2021.године одржан је 7. Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање у online
формату путем ZOOM платформе у организацији Београдске отворене школе.Сајам је имао за циљ да
окупи средњошколске тимове који се баве каријерним вођењем и саветовањем ученика, као и друге
заинтересоване наставнике средњих школа и других институција и организација. На Сајму се
представило 12 школских тимова. Циљ Сајма је да се размене искуства и унапреди рад у овој области
која је од великог значаја за повећање запошљивости младих. Наша школа је учествовала у својству
излагача. Активности нашег Тима за КВИС представиле смо Марица Кнежевић и ја, Јулијана Новичић
као и ученици 1/9. За овај догађај припремљена су три видео материјала а поред тога рад Тима је и
уживо презентован, 23.05.2022.год.
-Похађала сам обуку „Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања
ученика“ у периоду од 20.09.2021.год. – 08.10.2021.год;
-Похађала сам вебинар „Рад и улога одељенског старешине и одељенске заједнице“ 23.05.2022.год.
-Заједно са колегиницама у ученицима наше школе презентовала сам нашу школу на Сајму образовања
под слоганом „Дођи, види, одлучи се“ у Лазаревцу 15.03.2022.год., затим у спортском центру
„Шумице“ 24.03.2022. под називом „Вождовачки сајам образовања – Путоказ“ и у Центру за културу
„Влада Дивљан“ на Палилули у Београду 15.06.2022.год.
-Присуствовала сам онлајн конференцији, односно стручном скупу у организацији Педагошког
друштва Војводине 28.04.2022.године “Проблеми у грађењу односа наставника и ученика.
-Похађала сам вебинар 17.01.2022.год.“Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова
повезаност са васпитним мерама“.
-Путем платформе „Чувам те“ завршила сам онлјан обуке „Стратегије у раду са ученицима који
показују проблеме у понашању“, „Породично насиље“, „Заштита деце са сметњама у развоју у
случајевима занемаривања и дискриминације злостављања и насиља “.
-Посетила сам час социологије са правима грађана, колеге Владимира Марјановић, у одељењу 3/9,
16.03.2022.год. када је обрађивао наставну јединицу „Појам културе и друштва“, наставне теме
„Култура и друштво“.Час је оцењен високим оценама.Ученици су током часа били активни и
показивали су велику заинтересованост за рад на часу.
- Била сам гост презентације на online часу путем Microsoft Teams апликације колегиница Јелене
Ћурдић и Јелене Пилиповић „СВ, Мотивационо писмо“. С обзиром да су колегинице реализовале
презентацију на часу завршних разреда, у одељењу 4/3, то је било од изузетног значаја за ученике који
се налазе на раскршћу.Ученици су били веома активни и заитересовани што ће им помоћи у начину и
различим могућностима тражења посла.
-Учествовала сам у панелу „Млади у лавиринту дигиталног насиља – Где је излаз? “ у организацији
Београдске отворене школе 17.03.2022.године од 15h до 16.30h.
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Наставник:
Звездан Илић Бенке
Екстерно усавршавање (остварено 19,5 бода):
19. октобра 2022. – комплетиран онлајн семинар “Дигитална учионица”(“Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала”) на ЗУОВЕду платформи. Семинар је носио 19,5 бода.
Интерно усавршавање (остварено 101 бода):
а) Трговачка школа:
12. април 2022. - Одржан огледни час, тј. имао сам стручну посету часу од стране вероучитеља Дарка
Николића, инспектора/саветника послатог из Канцеларије за Верску наставу Архиепископије
београдско-карловачке.
11 бодова.
б) Трговачка и Средња техничка ПТТ школа:
Администратор сајта и сарадник за креирање садржаја сајта
Од почетка онлајн наставе у марту 2020. за потребе мојих часова Верске наставе сам креирао
сајт “Цврчкови”: https://cvrckovi.smeskowebdizajn.com/који је првенствено коришћен за онлајн
наставу, али је истовремено постао и платформа за по потреби коришћење на одређеним регуларним
часовим и ситуацијама, а такође и као трајна база материјала и линкова које ученици и колеге могу
по потреби самостално користити.
Администратор: 12 бодова (сајт је доступан и одржава се 12 месеци, тј. читаве школске године и
током распуста)
Сарадник: 78 бодова, од тога:
9 бодова (3x 3 бода) за укупно креирана 3 овогодишња чланка
36 бодова (12x 3 бода) за укупно креираних12 овогодишњихогласних табли :
30 бодова (10 x 3 бода) за укупно креираних 10 блокова за различите приказе овогодишњих лекција
за лакше сналажење и претрагу (ово је касније додатно прилагођено и за специфичне огласне табле,
насловну и сл.).
3 бода (1 x 3 бода) за креиран посебан тип садржаја (специфичног сајт обрасца (слично као у едневнику)) за унос овогодишњих лекција.
Укупно (администратор+сарадник): 90 бодова за школску 2021/2022. годину (најбољи почетак
прегледа овогодишњих радова је преко огласне табле за ову школску годину:
https://cvrckovi.smeskowebdizajn.com/2021-2022/strana/oglasna-tabla-za-skolsku-2021-2022-godinu.
Наставница Марија Витаљић
Промоција о циркуларној економији- GirlsGoCircular
Наставник Стефан Шалипур
-

Вебинар о холокаусту
Вебинар Ефектни приступ СТЕМ учењу и поучавању
Вебинар авантура на школском часу
Ширење културе различитости и људских права
Сазнај и разазнај
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама
Ко су наши ученици - Увод у ромологију као искорак ка инклузивној школи.
3D технологија у вртићима, основним и средњим школама
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-

-

Обука за запослене - породично насиље
Обука за запослене - Стратегије у раду са
ученицима који показују проблеме у понашању
Државна матура Србије
Социјално-емотивне компетенције ученика као фактор унапређивања школске
прилагођености и образовног постигнућа
Стручни скуп за наставнике и васпитаче: „Отворена врата едукације 3“ - основна и средња
школа
Афективна везаност у учионици
Функција школских тимова - да ли се у промењеним условима рада школа мењају
приоритети, циљеви и начини рада тимова
Конференција дигитално образовање 2022
Представљање уџбеника: ПСИХОЛОГИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ И ДРУГИ И
ТРЕЋИ РАЗРЕД ОБЛАСТИ РАДНЕ ЕКОНОМИЈЕ, ПРАВА И УПРАВЕ, уџбеник Жарка
Требјешанина
Тестови знања - води за израду и примену ОКЦ
Вебинар „Информациона писменост ученика и критичко мишљење”
СТЕМ кроз различите приступе подучавања
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Онлајн и хибриднанастава у дигитално компетентној установи 2022.
Унапређивање академске честитости у циљу унапређивања поузданости оцењивања
ученичких постигнућа
СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике
Обука за менторски рад наставника са студентима
Наставник Дамјан Станојевић

-

Етика и Интегритет

-

Паметна табла
Наставник Владимир Марјановић

-

Вебинар „Рад и улога одељењског старешине и одељењске заједнице у средњој школи“

-

Обука за запослене „Породично насиље“
Наставник Даниела Маринковић

-

Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима

-

Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник
Наставник Нада Чутурило
-

Етика и интегритет
Паметна табла
Увод у ромологију - рад са ученицима ромске националне мањине
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОД.
















Стручно веће природних наука школске 2021/2022.године броји 5 професора: Мира Узелац,
Весна Митровић, Валентина Поповић, Маријана Костић и Јулијана Новичић;
Стручно веће је школске 2021/2022.год. одржало девет редовних састанака. На свим састанцима
смо се придржавали дневног реда. Све тачке предвиђене дневним редом су обрађене;
Глобални и оперативни планови су усклађени са Просветним гласником као и са плановима
колега. Оперативни планови се редовно постављају, сваког месеца, на платформу Microsoft
Teams.
На почетку школске године, ученици су радили иницијални тест, као тест општег знања из
природних наука у 1. разреду и у 2. и 4. разреду као тест из познавања робе претходног разреда.
Ученици су постигли задовољавајући успех у 1. и 2. разреду док су у 4. разреду показали висок
ниво знања из познавања робе. Иницијални тест из биологије обухватио знања из предмета
биологија 1. и 2. разред, екологија и заштита животне средине 1. и 3. разред и хемија први
разред. Ученици у свим одељењима су јако лоше урадили.
Резултате тестова и контролних задатака из познавања робе и физике наставници су
евидентирали у есдневник и педагошкој евиденцији.
Усклађен је критеријум оцењивања и утврђен је минимум знања за сваки ниво;
Ученици су на почетку школске године упознати са предметима и начином оцењивања
наставника. Ученици су оцењивани и формативно и сумативно. Наставници су водили
евиденцију у есдненику и педагошкој свесци о свим њиховим активностима. Ученици су
оцењивани из усменог одговарања и на основу формативног оцењивања како за време наставе
по 2., комбинованом моделу тако и за време реализације непосредне наставе у школи, 1.
моделу. Показало се да су резултати бољи при непосредном раду са ученицима мада је био
велики број ученика који су изостајали са наставе. Ученици су се доста активиралли пред крај
трећег тромесечја. Долазили су редовнији како на редовну тако и на допунску наставу што је
резултирало мањим бројем ученика који су недовољни и неоцењени на крају другог
полугодишта у односу на прво полугодиште. Ученици су добили оцене за усмено одговарање,
контролни задатак, активност и ангажовање на часовима, за израду школских и домаћих
задатака, израду реферата и презентација. Ученици имају у просеку по 4 оцене у сваком
полугодишту код предмета где је недељно по плану и програму 2 часа и по две оцене у
полугодишту код предмета где је по плану 1 час недељно.
Сви видови васпитно – образовног рада су реализовани у потпуности. Сви планирани часови
редовне и допунске наставе су одржани (по измењеном календару за 2021/2022.год.). Редовно су
одржавани допунски часови из хемије, познавања робе и физике. У свим одељењима планирани
број часова је одржан. Сваког понедељка у другом полугодишту одржавани су допунски часови
из познавања робе за недовољне ученике 1. разреда који су по плану добијали материјале за рад
и питања из сваке наставне теме што је резултирало мањим бројим недовољних оцена на крају
школске године. Сваког уторка је реализована допунска настава из физике, али је мали број
ученика похађао наставу. Сарадња са одељењским старешинама је свакодневна и обавештавани
су о раду ученика на часовима. Родитељи су обавештени о терминима допунске наставе али
одређени број ученика који је требало да долази није долазио. Ученици који имају недовољне
оцене су добили план учења и конкретна питања за поправљање оцена.
Услед измене календара и продужетка јесењег распуста дошло је до корекције оперативних
планова што је наведено у напомени оперативних планова наставника.
Комбиновани модел наставе реализован је путем Microsoft Teams видео конференција и
постављањем наставних материјала. Праћење наставе по комбинованом моделу од стране
ученика путем Teams-а није било задовољавајуће.
36

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.
























Формирали смо тестотеку и обогатили је новим тестовима, контролним задацима и наставним
листићима. Такође, приступили смо изради паноа са ученицима за учионицима по одређеним
нормативима.
Поред свих потешкоћа у условима пандемије успели смо многобројним активностима да
мотивишемо ученике за рад и редовно праћење наставе.
18.10.2022.год. Јулијана Новичић водила је ученике на Jугословенској кинотеци Међународни
филмски фестивал особа са инвалидитетом БОСИФЕСТ под слоганом „Прозиран свет“,
дванаести пут у Београду у организацији Хенди Центра „Колосеум“у Југословенској кинотеци.
30.11.2021. године Јулијана Новичић заједно са Марицом Кнежевић и ученицима 1/9,
учествовала је у својству излагача на 7. - ом Сајму школских тимова за каријерно вођење и
саветовање, у online формату, путем ZOOM платформе у организацији Београдске отворене
школе. Сајам је имао за циљ да окупи средњошколске тимове који се баве каријерним вођењем
и саветовањем ученика, као и друге заинтересоване наставнике средњих школа и других
институција и организација. На Сајму се представило 12 школских тимова. На Сајму су
учесници разменили искуства и тиме унапредили рад у овој области која је од великог значаја
за повећање запошљивости младих. За овај догађај припремљена су три видео материјала а
поред тога рад Тима је и уживо презентован.
Маријана Костић водила је ученике у посету музеју „Никола Тесла“ 28.03.2022.год.
Јулијна Новичић заједно са колегиницама у ученицима наше школе презентовала сам нашу
школу на Сајму образовања под слоганом „Дођи, види, одлучи се“ у Лазаревцу 15.03.2022.год.,
затим у спортском центру „Шумице“ 24.03.2022. под називом „Вождовачки сајам образовања
– Путоказ“ и у Центру за културу „Влада Дивљан“ на Палилули у Београду 15.06.2022.год.
Због специфичности услова рада у време пандемије већина семинара и конференција
реализовани су онлајн путем различитих платформи. Наставници Стручног већа природних
наука су различим обукама и похађањем многих вебинара унапредили љихов рад и наставу
учинили квалитетнијом.
Јулијана Новичић је присуствовала online Euroguidance конференцији “Каријерно вођење и
саветовање у Републици Србији и Европи“ 25.10.2021.год и 26.10.2021.год. Euroguidance
мрежа промовише европску димензију каријерног вођења и пружа релевантне информације о
каријерном вођењу и мобилности. Ова конференција је акредитована код Завода за
унапређивања образовања и васпитања;
Јулијана Новичић је похађала обуку „Обука за планирање, спровођење и праћење мера за
спречавање осипања ученика“ у периоду од 20.09.2021.год. – 08.10.2021.год.
Наставници Маријана Костић, Весна Митровић и Јулијана Новичић похађали су вебинар,
17.01.2022. „Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним ме
рама“ ;
Валентина Поповић, Маријана Костић, Весна Митровић, Мира Узелац и Јулијана Новичић
завршили су обуке на националној платформи „Чувам те“ за превенцију насиља “ Стратегије у
раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ ,
„Породично насиље“
,и „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и
дискриминације,злостављања и насиља“. Весна Митровић је завршила ,такође, и обуку
“Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција дигиталног насиља“ .
Јулијана Новичић учествовала је у панелу „Млади у лавиринту дигиталног насиља – Где је
излаз? “ у организацији Београдске отворене школе 17.03.2022.године од 15h до 16.30h.
Весна Митровић похађала је семинар „Априлски дани о настави хемије“ од 20.-21.04.2022.год.
присуствовала је онлајн презентацији уџбеника хемије.
Мира Узелац похађала је онлајн семинар „Тестови знања – водич за израду“ у организацији
ОКЦ – а.
Наставници Маријана Костић, Валентина Поповић, и Јулијана Новичић похађали су вебинар
„Рад и улога одељенског старешине и одељенске заједнице“ 23.05.2022.год.
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Јулијана Новичић присуствовала је онлајн конференцији, односно стручном скупу у
организацији Педагошког друштва Војводине 28.04.2022. године “Проблеми у грађењу односа
наставника и ученика.
Маријана Костић похађала је вебинар од 13.04.2022.год. – 27.05.2022.год. „Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник“.Такође је 01.03.2022.год. завршила „Обуку
пилотирања државне матуре“ у организацији Министарства просвете и 23.06.2022.год.
присуствовала интегративној онлајн настави: „Електрична струја“ у организацији Института за
модерно образовање.
Јулијана Новичић планира похађање онлајн семинара „Видео лекције – наставна средства
савременог образовања у јулу за када је и пријављен јер је померен термин.
Услед отежаних услова за рад за време реализације наставе по комбинованом моделу
планирани огледни и угледни часови нису одржани као и посете часова.
Јулијана Новичић посетила је час социологије са правима грађана, колеге Владимира
Марјановић, у одељењу 3/9, 16.03.2022.год. када је обрађивао наставну јединицу „Појам
културе и друштва“, наставне теме „Култура и друштво“.Час је оцењен високим
оценама.Ученици су током часа били активни и показивали су велику заинтересованост за рад
на часу.Такође, била је и гост презентације на онлајн часу путем Microsoft Teams апликације
колегиница Јелене Ћурдић и Јелене Пилиповић „СВ, Мотивационо писмо“. С обзиром да су
колегинице реализовале презентацију на часу завршних разреда, у одељењу 4/3, то је било од
изузетног значаја за ученике који се налазе на раскршћу.Ученици су били веома активни и
заитересовани што ће им помоћи у начину и различим могућностима тражења посла.
Успех ученика на крају школске 2021.год./2022.год. свих наставника Стручног веђа природних
наука по наставним предметима и разредима, дат је у прилогу, у табелама испод.

Табела успеха 1. и 4.разред Познавање робе , смер:трговац, наставник Јулијана Новичић
Одељење

Средња оцена

Број недовољних оцена

Број неоцењених ученика

1/8
1/9
1/10
2/9
2/10
2/11
4/5

2,80
3,00
2,53
2,90
3,06
2,65
4,05

/
/
1
/
/
/
/

2
/
2
2
/
2
/

Табела успеха из Познавања материјала и робе, 2.разред, наставник Јулијана Новичић,
смер:аранжер у трговини
Одељење
2/1

Средња оцена
3,70

Број недовољних оцена
/

Број неоцењених ученика
/

Табела успеха из Екологије и заштите животне средине, 1. и 3.разред, наставник Валентина
Поповић
Одељење
1/2
1/3
1/4
1/5
3/8
3/9
3/10
3/11

Средња оцена
1,91
2,32
2,05
2,83
2,38
2,50
2,18
2,24

Број недовољних оцена
/
/
/
/
/
/
/
/

Број неоцењених ученика
/
/
/
/
/
/
/
/
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Табела успеха из Биологије 1., смер:Аранжер у трговини, и 2. разред,
смер: Комерцијалиста, наставник Валентина Поповић
Одељење

Средња оцена

2/6
2/7
1/1

2,77
2,59
2,70

Број недовољних
оцена
/
/
/

Број неоцењених
ученика
/
/
/

Табела успеха из хемија, наставник Валентина Поповић
Одељење

Средња оцена

Број недовољних
оцена
1/1
2,68
/
Табела успеха из Познавања робе, наставник Мира Узелац

Број неоцењених
ученика
/

Одељење

Средња оцена

Број неоцењених
ученика
/
/
/
/
/
/
/

Број недовољних
оцена
3/4
3,10
/
3/3
2,67
/
3/2
2,50
/
2/8
2,47
/
4/2
2,79
/
4/3
2,30
/
4/4
2,77
/
Табела успеха из Физике, наставник Маријана Костић

4
2
4
5
6
9
4
7
9
8
5
5

8
13
15
14
12
8
12
10
17
13
10
9

Средња оцена
одељења

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

довољних

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

добрих

19
22
22
22
23
23
25
23
26
24
20
19

Врло добрих

1
2
/
/
1
1
1
/
/
/
/
/

одличних

/
1
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/

Број ученика са
позитивним
успехом

29
32
28
30
30
26
25
24
23
23
20
22

Број неоцењених
ученика

Број ученика са
недовољном
оценом

30
30
28
30
29
26
28
27
27
27
23
22

Одрћан број
часова допунске
наставе

72
75
72
72
72
76
74
68
67
67
68
70

Планирани часови
допунске наставе

72
72
72
72
72
74
74
67
67
67
67
70

Одржани часови
редовне наставе

20
25
22
22
24
25
26
23
26
24
20
19

Планирани часови
редовне наставе

Број ученика

Одељење

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

3,00
2,70
2,50
2,36
2,83
2,96
2,92
3,00
2,35
2,67
2,95
2,95
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Табела успеха из хемије, наставник Весна Митровић
Одељење

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

Просечне оцене
1. полугодиште

Просечне оцене
2. полугодиште

Недовољне оцене
1. полугодиште

Недовољне оцене
2. полугодиште

Неоцењени
1.
полугодиште

Неоцењени
2. полугодиште

2,00
1,88
1,87
2,08
2,32
2,05
2,26
2,55
2,44
5,00
2,58

2,07
2,06
2,07
2,15
2,22
2,20
2,63
2,45
2,33
5,00
3,68

1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0

/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/

3
1
5
0
2
0
0
0
0
0
1

3
/
4
/
1
/
/
/
/
/
1

Руководилац Стручног већа
Јулијана Новичић
Стручно веће природних наука
Име и презиме: Маријана Костић
Школска 2021/22.
Екстерно
Датум

Назив
Компетенције Приоритети Реализатор
обуке/семинара/конференције

К3

П4

Дигитална учионица/
К1
13.4.2022.- дигитално компетентан
27.5.2022. наставник

П1

17.1.2022.

Превентивна улога
појачаног
Васпитног рада и
његова повезаност са
васпитним мерама

Број сати

ОШ „ Краљ Петар I“, 8
Ниш

ЗУОВ

19,5

Интерно
Датум

29.1.2022.

Тема (огледничас,
организована посета,
сарадња са локалном
заједницом, студијско
путовање, припрема за
такмичење...)
Обука за запосленепородично насиље

Начин учешћа Место где се
Реализатор
(присуство,
дешава (школа,
дискутант,
салон,
излагач,
позориште,
организатор...) музеј...); ако је
онлајн навести тако
Присуство

онлајн

Број
сати/бодова

Чувам Те16
Министарство просвете
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1.3.2022.

Обука-пилоторање
државне матуре

Присуство

онлајн

Министарство просвете

10.3.2022.

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

Присуство

онлајн

Чувам Те16
Министарство просвете

28.3.2022.

Посета музеју Никола
Тесла

организатор

музеј

Наставници

23.5.2022.

Рад и улога одељењског
старешине и заједнице у
средњој школи

Присуство

онлајн

Центар за учење,
5
едукацију и развој
креативности „Мина“

24.5.2022.

Онлајн презентација
збирке задатака из
физике за 1.разред
средње школе

Присуство

онлајн

Логос

1

23.06.2022.

Интегративна онлајн
настава: електрична
струја

Присуство

онлајн

Институт за модерно
образовање

1

7

Стручно веће природних наука
Име и презиме: Валентина Поповић
Школска 2021/22.
Екстерно
Датум

Назив
Компетенције Приоритети
обуке/семинара/конференције

Реализатор

Број сати

Интерно
Датум

Тема (огледничас,
организована посета,
сарадња са локалном
заједницом, студијско
путовање, припрема за
такмичење...)

Стратегије у раду са
ученицима који
показују проблеме у
понашању

Начин учешћа
(присуство,
дискутант,
излагач,
организатор...)

Присуство

Реализатор
Место где се
дешава (школа,
салон,
позориште,
музеј...); ако је
онлајн - навести
тако

онлајн

Број
сати/бодова

Чувам Те16
Министарство просвете
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Породично насиље

Присуство

онлајн

Присуство
Заштита деце са
сметњама у развоју у
случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља
23.05.2022. „Рад и улога одељенског Присуство
старешине и одељенске
заједнице“

онлајн

Чувам Те16
Министарство просвете
Чувам Те16
Министарство просвете

онлајн

Центар за учење,
едукацију и развој
креативности „Мина“

5

Стручно веће природих наука
Име и презиме: Весна Митровић
Школска 2021/22.
Екстерно
Датум

Назив
Компетенције Приоритети
обуке/семинара/конференције

17.1.2022.

Превентивна улога
појачаног

К3

П4

Реализатор

ОШ „ Краљ Петар I“,
Ниш

Број сати

8

Васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама

Априлски дани о настави
2021.04.2022.год. хемије,

8

Интерно
Датум

Тема (огледничас,
организована посета,
сарадња са локалном
заједницом, студијско
путовање, припрема за
такмичење...)

Начин учешћа
(присуство,
дискутант,
излагач,
организатор...)

Реализатор
Место где се
дешава (школа,
салон,
позориште,
музеј...); ако је
онлајн - навести
тако

Број
сати/бодова
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Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању
Породично насиље

Присуство

онлајн

Чувам Те-Министарство 16
просвете

Присуство

онлајн

Заштита деце са
сметњама у развоју у
случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља
Безбедно коришћење
дигиталне технологије превенција дигиталног
насиља

Присуство

онлајн

Чувам Те-Министарство 16
просвете
Чувам Те-Министарство 16
просвете

Присуство

онлајн

Онлајн презентација
уџбеника хемије 3 за
средњу школу

Присуство

онлајн

Чувам Те-Министарство 16
просвете

Издавачка кућа Нови
Логос

3

Стручно веће природних наука
Име и презиме: Мира Узелац
Школска 2021/22.
Екстерно
Датум

13.4.2022.28.5.2022.

Назив
Компетенције Приоритети
обуке/семинара/конференције

Тестови знања - водич за
израду у организацији
К2

П1

Реализатор

ОКЦ

Број сати

36

Интерно
Датум

Тема (огледничас,
организована посета,
сарадња са локалном
заједницом, студијско
путовање, припрема за
такмичење...)

Начин учешћа
(присуство,
дискутант,
излагач,
организатор...)

Место где се
Реализатор
дешава (школа,
салон,
позориште,
музеј...); ако је
онлајн - навести
тако

29.1.2022.

Обука за запосленепородично насиље

Присуство

онлајн

1.3.2022.

Заштита деце са
сметњама у развоју у
случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља

Присуство

онлајн

Број
сати/бодова

Чувам Те 16
Министарство просвете
Чувам те 16
Министарство просвете
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10.3.2022.

Стратегије у раду са
ученицима који показују
проблеме у понашању

Присуство

онлајн

Чувам Те 16
Министарство просвете

Стручно веће природих наука
Име и презиме: Јулијана Новичић
Школска 2021/22.
Екстерно
Датум

Назив
Компетенције Приоритети
обуке/семинара/конференције

17.1.2022.

Превентивна улога
појачаног

К3

П4

Реализатор

Број сати

ОШ „ Краљ Петар I“,
Ниш

8

П1

ОКЦ

37

П3, П4

Центар за образовне
политике

24

Васпитног рада и његова
повезаност са васпитним
мерама
08.07.2022. – Видео лекције – наставна К2
15.08.2022.год. средства савременог
образовања

20.09.2021.год „Обука за планирање,
спровођење и праћење
–
08.10.2021.год мера за спречавање

K3, K$

осипања ученика“
Интерно
Датум

Тема (огледничас,
организована посета,
сарадња са локалном
заједницом, студијско
путовање, припрема за
такмичење...)

Начин учешћа Место где се дешава Реализатор
(присуство, (школа, салон,
дискутант,
позориште, музеј...);
излагач,
ако је онлајн организатор...) навести тако

03.05.2022.

Обука за запосленепородично насиље

Присуство

онлајн

03.05.2022.

Заштита деце са

Присуство

онлајн

Стратегије у раду са
Присуство
ученицима који показују
проблеме у понашању

онлајн

сметњама у развоју у
случајевима
занемаривања и
дискриминације,
злостављања и насиља
03.05.2022.

Број
сати/бодова

Чувам ТеМинистарство
просвете
Чувам Те Министарство
просвете

16

Чувам ТеМинистарство
просвете

16

16
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15.03.2022.

Презентација
школе„Дођи, види,

организатор
излагач

Лазаревац,
Центар за културу

Општина Лазаревац

онлајн

Центар за учење,
5
едукацију и развој
креативности „Мина“
БОШ - Милица
1
Терзић

7

одлучи се“ у Центру за
културу у Лазаревцу
Рад и улога одељењског Присуство
старешине и заједнице у
средњој школи
17.03.2022.год. „Млади у лавиринту
Присуство
23.05.2022.

дигиталног насиља –
Где је излаз?
28.04.2022.год. “Проблеми у грађењу
односа наставника и
ученика.
25.10.2022.год. Euroguidance
–
конференцији
26.10.2022.год. “Каријерно вођење и

24.03.2022.

15.06.2022.

онлајн

Присуство

онлајн

Педагошко друштво
Војводине

1

Присуство

Онлајн

Темпус

2

саветовање у
Републици Србији и
Европи“
Општина Вождовац
Презентација школе на организатор Београд,
Вождовац,спортски
Сајму
Центар „Шумице“,,
образовања „
Вождовачки сајам
образовања – Путоказ“
у спортском центру
„Шумице“
организатор Београд, Палилула Општина Палилула
у Центру за културу
Центар за културу
„Влада Дивљан“ на
„Влада Дивљан“
Палилули у Београду
15.06.2022.год.

18.10.2022.год. Филмски фестивал

„Босифест“ Београду у
организацији Хенди
Центра „Колосеум“.
30.11.2022.год. Сајам школских

7

7

организатор Београд,Стари град Хенди Центар
Југословенска
„Колосеум“
кинотека

7

Излагач

7

онлајн

БОШ

тимова за каријерно
вођење и саветовање
Руководилац Стручног већа природних наука:
Јулијана Новичић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
ШКОЛСКЕ 2021-2022.
У протеклој школској години су остварени и реализовани планови и програми свих видова наставно
образовног рада у оквиру стручних предмета овог смера трговачке школе.Часови су углавном
одржавани по плану и програму. Замене часова у оквиру ове групе предмета су стручне. У току године
су постављани тематски излози као и изложбе ђака. На задњој седници Актива аранжерске групе
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предмета договорено је да ће Драгољуба Јовичића као председника Актива заменити Александар
Стојановић. Душанка Новаковић је у току школске године одржала 14 часова припремне наставе за
матурски испит. 11 априла је присуствовала обуци за оцењивање и извршена је демонстрација
матурског испита по задацима из практикума у којој су учествовали ђаци четврте године.
За други и четврти разред аранжера у трговини планирани садржај оперативног глобалног плана. За
трећи разред цртање и обликовање планирани оперативни глобални планови за школски програм. Сви
оперативни планови су у прилогу на Тимсу. Изабран је семинар за стручно усавршавање наредне
школске године. Предати су сертификати о стручном усавршавању педагогу. Практична настава
аранжерске групе предмета је редовно одржавана у школи. Установљено је да је једна од основних
мера за побољшање успеха ученика да се истакне боља сарадња школе и родитеља који иначе већ дуже
време у мањој мери долазе на Отворена врата, родитељске састанке..., тим пре што је актуелно велико
повећање изостанака ученика на нивоу целе школе. Oд Далиборке Пажанин (Country Commercial
manager IKEA Soth East Europe) добили смо за смер Аранжер у трговини, званично и индиректно,
писмо подршке за очувању смера у овим временима редукције.
Радмила Здравковић је редовно испуњавала обавезе предвиђене четрдесеточасовном радном недељом.
За предмете које је предавала је испунила план и програм. Тесно је сарађивала са психологом
Данијелом Маринковић у пружању подршке ученицима којима је одељенски старешина. Написала је
приручник за смер Аранжер у трговини што је саставни део рада на осмишљавању и реализацији
пројекта државне матуре. Именована од стране ЗУОВ-а, припремила иницијативу реформе смера и
слање на одобрење Заводу за номенклатуру занимања, односно интер- ресорној комисији. Драгољуб
Јовичић је правио изложбе дечијих радова у школи напривио угледно огледни час и применио облике
мултимедијалних перформанса на појединим часовима. Такође је послао петнаестак радова на
међународно такмичење – Мали Битољски Монмартр у Северну Македонију. Обавио је онлајн
семинар и пријавио се за онај наредне школске године.
Председник актива:
Драгољуб Јовичић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ШКОЛСКЕ
2021-2022.
Стручно веће физичког васпитања чине Томашевић Душица, Живковић Небојша и Џанић Игор са 100
посто, Тешић Александра са 30 посто, Мрваљевић Огљен са 20 посто и Љубоја Милица са 40 посто
радног времена. Настава је по плану и програму предвиђена да се одржава у спортском центру
Ташмајдан, у сали. Након договорених термина и потписивања уговора са директором спортског
центра почели смо наставу по предвиђеном плану и програму. Одлуком Школског одбора одoбрена је
набавка спортске опреме за наставнике.
Подела секција је извршена на следећи начин: Душица Томашевић руководи одбојкашком, Џанић
Игор рукометном и Небојша Живковић фудбалском секцијом. На првим часовима секције извршена
је селекција заинтересованх кандидата, а потом су почеле припреме за предстојећа такмчења.
Због ковид ситуације после 3 недеље смо прешли на комбиновани метод наставе, тј ученици су
долазили сваки други дан у школу, а дан код куће су учили онлајн. Материјал за обраду се слао путем
платформе тимс.
У школском савезу за спорт на општини Стари град, дошло је до кадровских промена, па су нашу
школу, услед њихових пропуста, на неки начин изоставили са списка позиваних на општинска
такмичења у фудбалу, кошарци, рукомету и одбојци. Тако да наши ђаци нису активно представљали
школу на тим такмичењима.
На градком такмичењу у џудоу представљала нас је ученица Тамара Ивовић из 1/2 и у својој
категорији освојила изванредно 4.место. Нажалост није изборила пласман на републичко такмичење,
али је била и најмлађа у својој категорији, па нам остаје нада да ће следеће школске године бити још
боља.
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Професори су активно учествовали на семинарима и стручно се усавршавали кад год је то било могуће.
„Мали фудбал и кондиционо вежбање у склопу обавезних физичких активности“ – обуку су савладали
Душица и Небојша
„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ – обуку је савладала Милица
„Дигитална Учионица/ дигитално компетентан наставник“ – обуку савладали Игор, Александар,
Душица, Небојша и Милица
„Реализација нових програма наставе и учења орјентисаних према исходима“ – обуку савладали Игор,
Александра, Душица, Небојша, Огњен и Милица.
Услед специфичности предмета и места на којем смо одржавали наставу, врло често смо
присуствовали часовима које су водиле наше колеге, али и колеге Правно пословне школе, па смо сви
заједно анализирали те часове и доносили одређене закључке који ће нам помоћи у даљој нашој
професионалној каријери.
Сарадња у нашем већу је изванредна. Искуснији наставници су увек на услузи млађим колегама у
смислу давања савета и сваке друге помоћи. Сарадња у сваком погледу је свесрдна, договори на
састанцима се поштују и све функционише у складу са могућностима услова у којимо радимо.
Критеријуми оцењивања су договорени и транспарентно јасни свим ђацима, а на сваком часу имају
могућност да поправе оцену, ако нису задовољни претходно добијеном.
Иако, лично сматрам да би из физичког васпитања, наши ђаци требали да имају сви одличне оцене,
ипак због обимног градива и преоптерећења на теоретској настави у школским клупама, деца немају
снаге, али и воље да расположени долазе на час физичког васпитања, па не успевају да савладају
одређене садржаје, а самим тим и да остваре сви одличне оцене. Ипак, је на већу донета одлука, да за
оцену будемо максимално толерантни и да оценимо све ђаке позитивним оценама, осим оним
ученицима који нису долазили на наставу, било због оправданих, било због неоправданих изостанака.
Следеће школске године настављамо у истом саставу и са истим фондом часова, као и ове школске
године. Почасну палицу да у наредној школској години представља наше веће на педагошким
колегијума и руководи нашим стручним већем, преузима Џанић Игор.
Небојша Живковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА
ШК.2021/22.
- Стручно веће се састало седам пута у редовном заседању. Седнице су, у зависности од тренутне
епидемиолошке ситуације, организоване или у школи или преко МТ платформе. Седнице су одржане
према дневном реду, који је утврђен годишњим програмом рада за шк. 2021/22 год.
- На седницама је анализиран успех ученика, праћена су постигнућа ученика према задатим циљевима
и исходима, остварење активности из развојног плана, и друга актуелна текућа питања. Преглед и
анализа уједначености критеријума за оцењивање налази се у табели 5 на google drive;
- Увидом у евиденцију планирања наставе, констатовано је да су усклађени годишњи и месечни
планови. Колеге које предају исте предмете заједнички састављају месечне планове. Такође,
заједнички планирају часове практичне наставе. Сви наставници поседују припреме за час.
- Наставници углавном воде Педагошку свеску, у којој се прате и евидентирају напредовања ученика.
Већина наставника редовно прати постигнућа ученика, евидентирањем активности ученика у Есдневник.
- Током првог полугодишта, због повременог рада по другом моделу тзв.комбинованом методу
(настава по групама), било је тешкоћа у организовању и одржавању часова допунске и додатне наставе;
- Ученицима завршних разреда – трговац, трговински техничар и комерцијалиста, су додељени
ментори, који си их припремали за полагање завршног и матурског испита; Сви ученици који су
упућени на полагање, су са успехом положили;
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- Наставници који предају трговинско пословање, технику продаје и услуге купцима, набавку и
физичку дистрибуцију користили кабинете за вежбе, у којима су ученици увежбавали технику рада на
фискалној каси и електронској ваги и стекли практична и примењива знања у пракси;
- Наставници практичне наставе су наставу одржавали у кабинетима, у којима се симулира класичан
и самоуслужни облик продаје;
- Сви наставници, у свом раду, користе погодности МТ платфоме, која нарочито помаже у одржавању
наставе по комбинованом моделу и наставе на даљину. Као главни недостатак је истакнут низак ниво
информатичке писмености ученика.
- МТ платформа је коришћена за размену материјала из различитих предмета, у корелацији са
практичном наставом; То је знатно унапредило сарадњу у оквиру стручног већа, на свим нивоима; МТ
платформа се показала и изузетно погодном за спровођење разних облика интерног усавршавања;
- Током овог периода су потписани уговори са компанијама у којима ученици наше школе реализују
практичну наставу „Учење кроз рад“.
- Набављени су уџбеници, приручници и наставни материјали, неопходни за извођење наставе;
- Од ове школске године образовни профил трговински техничар се остварује по новом плану и
програму;
- Наставници су присуствовали разним облицима интерног и екстерног усавршавања, о чему постоји
обимна и ажурирана евиденција на google drive (табеле 6 и 7) и у њиховом потрфолију.
- Такмичења:
 Достигнућа младих – Божић С;
 Достигнућа младих – Пословни изазов – Руњић Ј.;
 Трговинско пословање – Јовандић Ј. И Чубрило Г.– Пожаревац – 4.место;
 Европски квиз новца – Столески Љ и Пилиповић Ј.;
 Познавање права потрошача- Јовановић Тончвев Мелита
- У циљу промоције наше школе, наставници су посећивали основне школе, на широј територији
Београда;
- Наставници економске групе предмета учествовали у изради Школског програма за период 2022/26.
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА
Светлана Витковић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА
ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА НА
КРАЈУ ШК. 2021/2022. ГОД.
Педагошко инструктивни рад у школској 2021/2022. године обављали су управа школе,
помоћници директора, психолог и педагог. Посећено је укупно 40 часова, а код 5 наставника ће бити
поновљене посете часовима. Ови резултати ће бити коришћени за анализу квалитета области Настава
и учење. Средња оцена за област квалитета Настава и учење је 3.43.
Ове школске године посете часовима остварене су код наставника из сваког стручног актива, а
после обављеног посматрања часа обављен је саветодавни рад о добрим аспектима часа, о елементима
који могу да се унапреде, као и о начину на који могу да се унапреде опсервирани недостаци.
Поред посете редовној настави, имали смо и реализацију посете угледном часу, које су
организовале наставнице Јелена Руњић, наставник економске групе предмета и Јелена Ранковић
Николић, наставник стручног актива Српског језика. Оне су повезале Српски језик и књижевност и
Трговинско пословање на тему „Ментално здравље: Решавање проблема у адолесценцији“.
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Часови су били посећивани када се настава обављала по првом моделу наставе, односно када
су сви ученици ишли у школу и часови су били по 45 минута.
Најмању просечну оцену добио је индикатор 2.4 – Поступци вредновања су у функцији учења
– 3.13. Највећу просечну добили су индикатори 2.1 – Наставник ефикасно управља процесом учења
на часу и 2.2 – Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика – 3.65.
Препоруке за даљи рад на основу анализе оствареног педагошко –инструктивног рада су:


Унапређивање формативног оцењивања у смислу увремењенијег давања формативних оцена и
праћења педагошки препоручене форме формативних оцена (шта је ученик добро урадио, шта је
потребно да поправи и унапреди, и начин на који може да поправи и унапреди свој рад).
 Подстицање ученика да самостално постављају циљеве у учењу, да процењују свој напредак и
напредак других, и да у том процењивању користе постављене критеријуме успеха и вредновања.
 Употреба разноврснијих метода и техника наставе, чиме би се у великој мери остварило
прилагођавање свих аспеката наставног процеса индивидуалним потребама ученика.
 Неговање и подстицање вршњачке подршке за ученике којима је потребна додатна подршка, као и
сарадничког учења за све ученике.
 Уједначавање критеријума опсервације и процењивања квалитета одржаног часа.
 У другом полугодишту ће акценат бити на посете часовима допунске и додатне наставе и секција,
као и посете часовима Физичког васпитања и Практичне наставе.
У прилогу се налази табела педагошко-инструктивног рада наставника за школску 2021 / 2022. годину.
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ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ РАД УПРАВЕ ШКОЛЕ И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У шк. 2021 / 2022. год.

Р.бр.

Датум
евалуације

1.

25.11.2021.

2.

26.11.2021.

3.

29.11.2021.

4.

29.11.2021.

5.

29.11 2021.

6.

29.11.
2021.

7.

30.11.2021.

8.

30.11.2021.

9.

30.11.2021.

10.

1.12. 2021.

11.

2.12. 2021.

12.

2.12.2021.

13.

3.12. 2021.

Евалуатор

Наставник

Наставни
предмет

Одељење

СТАНДАРДИ – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
ПРОСЕЧНА
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ОЦЕНА

Лекић
Мира
Костић
Зорица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица и
Андоновић
Оливера
Костић
Зорица и
Петровић
Светлана
Костић
Зорица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера

Пецикоза
Марина

Пословна
информатика

2-3

4

4

4

-

-

4.00

Ковач
Мирјана

Математика

2-11

4

4

-

2

-

3.33

Костић
Маријана

Физика

1-1

4

4

3

-

-

3.67

Новичић
Јулијана

Познавање
робе

1-9

4

4

-

-

4

4.00

Стојановић
Александар

Аранжирање
у трговини

1-1

3

-

2

3

2

2.50

Ђукић
Александра

Пословна
информатика

2-5

3.50

-

2.50

-

-

2.50

Китановић
Маја

Српски
језик и
књижевност

1-3

2.50

-

2.50

-

-

2.50

Митровић
Весна

Хемија

2-7

2.50

4

4

-

-

3.00

Каблар
Радмила

Право

1-7

Петровић
Светлана

Ђокић
Милица

Српски
језик и
књижевност

3-1

3

3

3

-

-

3.00

Станковић
Иван

Енглески
језик

1-4

Витаљић
Марија

Историја

1-10

4

4

4

-

2

3.50

Марјановић
Владимир

Социологија

3-3

3

2.50

2

-

-

2.50

Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица и

Пис-мени
зада-так
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14.

3.12.2021.

15.

6.12.2021.

16.

6.12. 2021.

17.

6.12. 2021.

18.

7.12.2021.

19.

7.12. 2021.

20.

7.12.2021.

21.

7.12. 2021.

22.

8.12. 2021.

23.

8.12.2021.

24.

8.12.2021.

25.

8.12.2021.

26.

9.12. 2021.

27.

9.12.2021.

28.

9.12.2021.

29.

9.12.2021.

Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Кнежевић
Марица
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира,
Костић
Зорица и
Андоновић
Оливера
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Костић
Зорица и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мираи
Кнежевић
Марица
Лекић
Мира
Кнежевић
Марица
Лекић
Мира
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана

Старчевић
Марија

Принципи
економије

1-6

3

4

4

-

-

3.50

Ранковић
Николић
Јелена

Српски
језик и
књижевност

3-10

4

3.50

3.50

-

-

3.67

Шалипур
Стефан

Психологија
потрошача

3-9

3.50

4

-

-

3

3.50

Росић Нада

Историја

2-1

2

2

3

-

-

2.50

Станојевић
Дамјан

Географија

3-11

3

3

3

-

-

3.00

Глигорић
Алескић
Весна

Набавка
и физичка
дистрибуција

3-11

4

4

-

3

-

3.67

Шобајић
Марија

Енглески
језик

2-10

4

4

4

-

-

4.00

Сушић
Ивана

Енглески
језик

2-8

Јовандић
Јасминка

Трговинско
пословање

2-2

3

2.50

2

-

-

2.50

Лукић Ана

Немачки
језик

3-6

4

4

4

-

-

4.00

Божић
Славица

Национална
економија

4-3

Јевремовић
Сашка

Енглески
језик

1-8

Хемија

1-1

4

4

4

-

-

4.00

3-4

4

4

-

3

-

3.67

Поповић
Валентина
Крстић
Драгица
Раниловић
Милена
Јевтић
Сандра

Трговинско
пословање
Енглески
језик
Пословна
комуникација

Пис-мени
зада-так

4-7

1-5

3

3

4

-

4

3.50
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30.

10.12.2021.

31.

10.12.2021.

32.

10.12.
2021.

33.

10.12.2021.

34.

15.12.2021.

35.

1.3. 2022.

36.

4.3.2022.

37.

9.3.2022.

38.

9.3. 2022.

Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Кнежевић
Марица и
Петровић
Светлана
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира,
Костић
Зорица и
Андоновић
Оливера
Лекић
Мира
Зорица
Костић и
Светлана
Петровић
Лекић
Мира
Лекић
Мира

Јевремовић
Урош

Међународна
шпедиција

3-7

4

3

4

-

-

3.67

Поповић
Викторија

Трговинско
пословање

3-5

4

4

-

3

-

3.67

Брајер
Весна

Филозофија

4-4

Белоица
Губенко
Снежана

Српски
језик и
књижевност

4-2

4

4

4

-

-

4.00

Ћалић
Дејана

Српски
језик и
књижевност

2-3

4

4

3.50

-

-

3.83

Ковач
Мирјана

Математика

2-3

4

4

3

-

-

3,67

Трифуновић
Сузана

ЧОЗ

3-8

4

4

4

-

4

4.00

Столески
Љиљана

Статистика

3-6

4

4

3,66

4

4

3,93

Трифуновић
Сузана

Набавка и
физичка
дистрибуција

3-9

4

4

4

4

4

4.00

Психологија

4-1

4

4

4

3

3

3.60

Маркетинг

4-1

3.00

3.00

3.00

/

3.00

3.00

3.65

3.65

3.39

3.13

3.30

3.43

Зорица
Маринковић
Костић
Даниела
Марица
Кнежевић
Јанков
40.
29. 4. 2022.
и Светлана Весна
Петровић
СРЕДЊА ОЦЕНА ПО СТАНДАРДИМА
39.

17. 3. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2021./2022. ГОДИНЕ
Чланови актива:
Андоновић Оливера – координатор
Сретић Танасијевић Милица – замена за координатора
Петровић Светлана
Маринковић Даниела
Шалипур Стефан
Поповић Љиљана
Ђукић Александра
Представник савета родитеља:
Представник ученичког парламента:
Школа је од почетка школске године започела са радом по Развојном плану рада школе и по
новом Акционом плану рада за ову школску годину. Тим је пред крај прошле школске године, на основу
извештаја о остварености резултата Развојног плана школе за 2021./2022. годину и на основу
самовредновања рада школе, направио нови Акциони развојни план школе за школску 2022./2023.
годину.
Сви стручни активи су, на основу новог Акционог развојног плана рада школе, сачинили своје
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годишње планове рада са свим задацима и активностима из Развојног плана које треба да реализују у
овој школској години. Акциони развојни план за 2021./2022. годину презентован је на почетку школске
године на Педагошком колегијуму, Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору и
Ученичком парламенту.
Рад у школи је започет по првом, непосредном моделу, да би се од 20. 9. 2021. радило по
комбинованом моделу наставе и то до 22. 11. 2021., када се прешло на редован облик наставе. Сви
стручни активи и школски тимови конституисани су почетком године и израдили планове рада.
Ученици и родитељи су обавештени о начинима функционисања наставе. Одељења су подељења по
групама, од којих је једна група пратила наставу непосредно у школи, док је друга група пратила наставу
онлајн. Наставници су им постављали наставни материјал на платформу Microsoft Teams. Преко
платформе су одржавани и састанци: одељењских и разредних већа, Наставничких већа, Педагошки
колегијум и састанци школских тимова.
Ове школске године радило се по ревидираном програму за трговинске техничаре за први разред,
док су други, трећи и четврти радили по старом наставном програму. Код образовног профила- Трговац,
фонд часова из практичне наставе повећао се за један час у другом и трећем разреду.
Наставници су израђивали глобалне и оперативне планове по новом моделу и уведени су исходи
за трговинске техничаре. По Акционом плану развојног плана предвиђени су задаци и активности које
је требало реализовати и тако остварити постављене циљеве за сваку област квалитета рада. Директор
школе је на самом почетку школске године дала упутство за рад Стручних актива и школских тимова,
како да раде у складу са циљевима и исходима из Акционог плана за школску 2021./2022. годину.
Актив за развојно планирање имао је интензивну сарадњу са Активом за развој школског
програма и Тимом за самовредновање, као и са свим школским тимовима. На крају првог полугодишта
тражено је да сви активи, школски тимови и стручни органи предају своје извештаје о раду и
остварености задатака и активности из Акционог плана.
По Акционом развојном плану предвиђени су задаци и активности које је било потребно
реализовати и тако остварити постављене циљеве за сваку област квалитета рада.

I област – Програмирање, планирање и извештавање
Ове школске године, према Акционом плану, није било планирано испитивање ове области у
оквиру самовредновања квалитета рада школе. Међутим, у оквиру ове области израђен је нови
Школски програм за период од 2022./2023.-2025./2026. године. Школски програм израђен је на основу
новог наставног плана за образовни профил Трговински техничар. Остали програми су адаптирани да
би обухватили исходе и друге елементе који недостају у образовним профилима који нису скорије
ревидирани. Усаглашавање програма, планова и извештаја свих Стручних актива, тимова и задужених
особа било је предмет рада претходне школске године.

II област – Настава и учење
На почетку школске године сви актери школе: Стручна већа, тимови, Савет родитеља, Ученички
парламент и сви предметни наставници, упознати су са развојним циљевима и активностима за
остваривање планираних задатака, задужења и роковима из Развојног плана које треба испунити.
Полазна смерница за унапређење наставе и учења било је свеобухватније оријентисање наставе ка
циљевима и исходима учења.
Ове школске године, према Акционом плану, у оквиру самовредновања квалитета рада школе
испитана је цела област Настава и учења, која се према Развојном плану испитује сваке школске године
и реализују се планиране активности и задаци. Тимски је направљен упитник и електронским путем
прослеђен наставницима, ученицима и родитељима.
У овој школској 2021./2022. години радило се на томе да се област квалитета Настава и учење и
даље развија у смеру што већег броја часова на којима ће настава да буде диференцирана са
индивидуализованим приступом сваком ученику. Наглашена је потреба увођења у праксу вршњачке
едукације, као и обуке ученика да самопроцењују сопствени рад, као и рад наставника. Такође је
разговарано о неопходности обогаћивања наставе што већим бројем методски различитих приступа,
као и неопходности развоја компетенција ученика. Без обзира на начин реализације наставе током ове
школске године, неопходно је да се и даље осавремењује настава увођењем дигиталних технологија и
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радом у дигиталном окружењу. Наставници су помагали ученицима у развоју дигиталних
компетенција, нарочито у периодима када се настава одвијала у онлајн и комбинованом окружењу.
Када је реч о оцењивању, посебна пажња била је посвећена континуираном и објективном
формативном и сумативном оцењивању. Наставници су прошли обуке и семинаре о формативном
оцењивању.
Такође, стручно усавршавање се реализовало и кроз облике интерног усавршавања
организовањем и реализацијом радионица, огледних и угледних часова, међусобним посетама часова.
То је допринело размени знања, искустава и примера добре праксе.
Израђени су програми и планови допунске и додатне наставе и секција за ову и за наредне
четири школске године.
У оквиру педагошко-инструктивног рада Управе школе и ПП службе праћена је
имплементираност препоручене форме оперативних и годишњих планова рада наставника, као и
присуство свих неопходних елемената који су по инструкцијама инкорпорирани у планове - корелације,
међупредметне компетенције, исходе, стандарде, итд.
На основу педагошко-инструктивног рада и анализе анкета може се извести закључак да је
унапређено истицање циљева и исхода часа у односу на ранији период. Увидом у педагошку
документацију, установљено је да наставници у већој мери уче ученике како да ново градиво повежу
са претходно наученим, као и да теоријска знања повежу са практичним вештинама. Потребно је
радити на побољшању стандарда који се односи на унапређивање вредновања које је у фунцији даљег
учења. Посебан нагласак треба ставити на развијање капацитета ученика за саморегулисано учење
(постављање циљева у учењу и критичко процењивање свог и напретка других ученика).

III област – Образовна постигнућа
У оквиру ове области састављени су упитници за три циљне групе (наставнике, ученике и
родитеље), који су прослеђени електронским путем, а подаци обрађени. О образовним постигнућима
ученика постоје подаци са пробе Државне матуре, завршних испита, матурских испита, као и
постигнућа ученика кроз редовну наставу. Сви ови подаци анализирани су и налазе се у извештају о
самовредновању. Користиће се за планирање унапређивања постигнућа ученика, кроз рад Стручних
актива.

IV област – Подршка ученицима
Ове школске године према Акционом плану, област самовредновања Подршка ученицима није
била предмет испитивања.

V област – Етос
Анкета самовредновања квалитета рада школе која се односи на област ЕТОС задата је у првом
полугодишту 2021./2022. године. На састанку Актива за развојно планирање на крају првог
полугодишта анализирани су резултати горе поменуте анкете и на основу тога донети закључци.
Најлошије процењен стандард односи се на недостатак активности које се организују и спроводе са
свим актерима образовног процеса – ученицима, наставницима и родитељима, за шта ниске процене
дају све три анкетиране интересне групе. Договорено је да се унапреди ЕТОС школе, у смислу неговања
позитивне атмосфере у колективу организовањем заједничких активности родитеља, наставника и
ученика. Интензивираће се сарадња са колегама из других школа које образују ученике из области
економије, трговине и туризма и предлажу се међусобне посете часовима и организовање заједничких
активности.
Од почетка године сви актери школског живота упознали су се са кућним редом и правилима
понашања у школи. Уједначаване су мере за покретање појачаног васпитног рада и изрицање васпитних
мера. У поређењу са претходном школског годином, у овој години примећен је пораст броја ученика
којима су изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере. Потенцијални узрок ових података лежи
у прилагођавању ученика на регуларну наставу у школи, након две године комбинованог и онлајн
модела наставе.
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Наставници су међусобно добро сарађивали кроз договоре о начинима рада на седницама
Стручних већа, разредним већима и на састанцима школских тимова. Такође су размењивали
информације на одељењским већима, као и са родитељима ученика које су редовно обавештавали о
свим важним информацијама везано за функционисање наставе и везано за ученике. Међусобно су се
посећивали у оквиру Стручних већа и том приликом размењивали информације. Промовисање
резултата наставника и ученика остваривано је кроз похвале на Наставничким и одељењским већима.

VI област – Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима
У оквиру самовредновања за школску 2021./2022. годину анкетним испитивањем процењивана
је ова област на крају првог полугодишта.
Анализа анкета показује сагласност свих испитаних интересних страна око позитивних оцена у
вези са радом директора школе, који се односи на благовремено и квалитетно извештавање, праћење
рада стручних тела и органа школе и посвећеног обављања свог посла. Такође, позитивно је процењено
и редовно бележење и вођење евиденције о постигнућима и резултатима рада ученика.
Све три испитане групе сагласне су да је неопходно унапредити организовање и учествовање у
пројектима на нивоу школе, као и укључивање других институција и организација као ресурса у сврху
учења.

1.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА
ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНЕ
У току првог и другог полугодишта школске 2021/2022.године одржано је шест састанака чланова
Актива самосталних и заједничких са осталим члановима Тимова. Пре почетка школске године, у
августу је одржан заједнички састанак Тима за обезбеђење квалитета и развој установе са
председницима стручних већа и координаторима свих Тимова. Тема састанка је организација наставе
у школској 2021/2022. години, подела часова на наставнике, израда извештаја о раду школе, израда
Годишњег плана рада школе, глобални и оперативни планови образовно-васпитни рад. Под текућим
питањем је разматрано распоређивање ученика на практичну наставу у систему дуалног образовања.
На првом састанку су присутни упознати да ће се у школској 2021/2022. години настава реализовати
непосредним радом са ученицима у трајању од 45 минута. Коришћење платформе је настављено и сви
наставници су своје оперативне и глобалне планове постављали у каналу које је одређен за одређено
стручно веће. Осим на платформи наставници су своје оперативне и глобалне планове постављали и у
електронском дневнику.
На Google drive су наставници попуњавали табеле које се односе на интерно и екстерно усавршавање.
Тим за стручно усавршавање наставника је током целе школске године у својим извештајима
анализирао стручно усавршавање наставника и упоређивао планирано усавршавање са реализованим.
Континуирано у току целе школске године и периодично на класификационим периодима, директор,
помоћник директора, педагог, психолог, одељењски старешина и предметни наставници су пратили
напредовање ученика и о томе анализирали у извештају о прегледу педагошке евиденције наставника
и током прегледа електронског дневника.
Чланови Актива упознати су са организацијом матурских и завршних испита (припрема питања,
комисија, екстерних чланова) која се прати на основу записника са завршних и матурских испита и на
основу извештаја рада координатора тимова.
О сарадњи школе и локалне заједнице чланови Актива су обавештавани путем извештаја координатора
различитих тимова. Сарадња је реализована на различитим нивоима и са различитим субјектима.
Најважнији облици сарадња су реализовани са компанијама у којима ученици школе реализују
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практичну наставу било у виду школске праксе или учења кроз рад. Значајна сарадња је остварена и
са факултетима, привредним, финансијским и културним институцијама.
На основу извештаја Актива за школско развојно планирање и Тима за самовредновање праћена је
реализација свих задатака и активности из Развојног плана школе и његова имплементација кроз рад
свих стручних већа. Разматране су активности појединих тимова и у циљу унапређења њиховог рада,
предложено је да се коригује структура чланова за наредну школску годину.
Координатор Актива:
Мира Лекић

2.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2021 / 2022.
Тим је током школске године радио по плану из годишњег плана рада школе. Састанци су се
одржавали редовно у току школске године 2021-2022. године. На Педагошком колегијуму члан тима
за самовредновање Стефан Шалипур је презентовао резултате самовредновања са првог полугодишта,
а то су биле две области квалитета:
1. Етос и
2. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
У првом и другом полугодишту планирано је електронско анкетирање наставника, родитеља и
ученика
и
израда анализе анкета ( графичка, табеларна ) у електронском облику.
Упознати су чланови Наставничког већа,Ученичког парламента, Школског одбора и Савета
родитеља са планом реализације самовредновања области квалитета за 2 кључне области: Етос и
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
У новембру су утврђена питања за наставнике, ученике и родитеље. Сви чланови тима су били
упућени у израду тврдњи за упитнике и давали су своја мишљења и сугестије, које су нам биле веома
корисне. Анкете за наставнике, родитеље и ученике су активиране крајем 1. полугодишта Одговори
анкетираних се аутоматски прикупљају, а обезбеђено је да информације о одговорима и графичка
обрада података буду доступне у реалном времену.
Водило се рачуна о процесу планирања наставе (глобални и оперативни планови).
Такође се водило рачуна о спроведеним васпитним мерама, односно реализованим активностима
друштвено - корисног рада. Израдили смо образац евиденционог листа за реализацију друштвенокорисног рада и Извештај о реализацији ДКР-а. Оформили смо регистраторе за сваки разред и свако
одељење, где ће се одлагати ова два обрасца.
У другом полугодишту смо направили упитнике за 2 области квалитета:
1. Образовна постигнућа ученика и
2. Наставу и учење
и проследили смо их електронским путем наставницима, родитељима и ученицима. Тимски смо
се састајали и заједно смо се договарали око израде упитника. Резултати ће нам бити корисни када
будемо састављали коначни извештај о раду тима. Резултати су нам помогли у изради Развојног
плана.
У јануару смо организовали семинар за 30 наставника под називом „Превентивна улога појачаног
васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама.“
Следеће школске године имамо обавезу да самовреднујемо свих шест области квалитета, како би
објединили све резултате јер ће нам то бити потребно за израду новог Развојног плана.
Светлана Петровић,
координатор Тима
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3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШК. 21/2022.
Тим је у току школске године радио по плану који је представљен на почетку школске године
Педагошком колегијуму, Наставничком већу, Савету родитеља и Ученичком парламенту. Тим је у
току године редовно одржавао састанаке којима су присутвовали чланови тима. На састанцима је
највише пажње посвећивано ученицима који наставу похађају по ИОП-у 2, као и ученицима са којима
се у раду примењују индивидуализиване мере подршке. Такође, тим је пратио и пружао подршку и
другим ученицима код којих је препознато да имају одређену врсту проблема који им отежавају
праћење наставе и постизање успеха.
Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја у први разред уписано је шесторо
ученика који су основну школу завршили по ИОП-у 2, у другом разреду двоје ученика наставу похађа
по ИОП-у 2, и у трећем разреду двоје ученика (укупно 10 ученика који раде по ИОП-у 2). На почетку
школске године одељењске старешине и предметни наставници су идентификовали ученике који
имају потешкоће у праћењу наставе и постизању успеха.У раду са овим ученицима користиће се
индивидуализација .Такође, наставиће се индивидиализација у раду са ученицима другог, трећег и
четвртог разреда где је претходне године препозната потреба. Уколико се показе потреба, током
године, користиће се индивидуализација и у раду са другим ученицима.
На седницама Одељењских већа предметни наставници су упознати који ученици наставу похађају
по ИОП-у 2 и индивидуализацији и које врсте проблема имају релевантне за праћење наставе. За
ученике који се школују по ИОП-у 2 по добијеној сагласности од стране родитеља и педагошког
колегијума, формирани су тимови за подршку ученицима. На првом и другом састанку тима размењене
су информације са одељењским старешинама око фунционисања ученика. Договорено је да се се
напишу Педагошки профили за ученике који наставу похађају по ИОП-у 2, као и да предметни
наставници који су се изјаснили да ће ученици из предмета који предају наставу похађати по ИОП-у
напишу планове активности. Такође,праћен је рад ученика са којима се у раду примењује
инидивуализација.
Одељењске старешине су биле задужене за праћење реализације активности из
индивидуализованих планова подршке,за прикупљање планова , да координирају и информишу
родитеље и тим о евентуалним потешкоћама и напредовању ученика. Тако смо имали редовну слику
о раду и напредовању ученика и евентуалним потешкоћама у раду на које смо реаговали и решавали
их. Психолог и педагог су континуирано током године обављале саветодавне разговоре са ученицима
и по потреби са родитељима ученика. На седницама Педагошког колегијума и Наставничког већа
редовно је обавештавано о раду тима и постигнућу ових ученика.
На свим класификационим периодима анализирали смо на Одељенским већима детаљно успех и
постигнућа ученика који се школују по ИОП-у 2 и индивидуализацији. На састанцима тима вршено је
вредновање ИОП-а. Ученици су у већем броју, сем изузетка, показали добар мотив постигнућа у
савладавању градива у складу са својим способностима и могућностима Закључено је да су сви
ученици постигли потребне исходе у складу са својим индивидуализованим плановима током
класификационих периода. Сви ови ученици су са позитивним успехом завршили разред, с што се
један ученик у међувремену исписао из школе. Током следеће године наставиће се пружање подршке
ученицима који похађају наставе по ИОП-у и индивидуализацији и радиће се на оснаживању њихових
капацитета. Уколико се покаже потреба током следеће године примењиваће се додатне мере подршке
и у раду са другим ученицима.
За кооординатора тима Оливеру Андоновић,
Наставница грађанског васпитања: Нада Чутурило – психолог
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4. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
У циљу побољшања квалитета наставе, успеха ученика и координације рада Тимова, а на основу
извештаја о раду Тимова, стручних већа, актива, Савета родитеља, школског одбора и Ученичког
парламента у току септембра анализиран је успех ученика на матурским и завршним испитима,
анализирана је реализација иницијалних тестова и континуирано формативно праћење ученика. На
основу анализе досадашњег рада Тима осмишљен је концепт активности које би довеле до побољшања
квалитета рада школе.
У циљу унапређења рада наставника, стручних сарадника и побољшање квалитета рада установе а мна
основу извештаја о раду Тимова и извештаја о педагошко-инструктивном раду праћен је развој
компетенција наставника и стручних сарадника. Током целе школске године, задатак Тима је био
праћење остваривање васпитног рада, остваривање активности из друштвено-корисног рада и
индивидуализованог приступа настави.
У циљу унапређења квалитета ученичког знања и вештина реализацијом практичне наставе у
објектима социјалних партнера анализирана је реализација практичне наставе у систему дуалног
образовања и анализа сарадње са социјалним партнерима, Заводом за заштиту здравља и локалном
заједницом.
Улога Тима у школској 2021/2022. је да учествује у обезбеђивању услова за побољшање квалитета
рада и развој школе, да израђује пројекте и акте, као и да сарађује са органима школе и другим
субјектима у школи и ван ње ради испуњавања задатака из делокруга рада реализована је и учешћем
на конкурсу Регионалног челенџ фонда и добијањем финансијских средстава од наведеног фонда за
унапређење система дуалног образовања.
У циљу побољшања успеха ученика на матурским и завршним испитима у циљу остваривања
стандарда постигнућа и развоја стручних компетенција ученика извршена је координација припрема
ученика за полагање завршних и матурских испита, као и припрема и обука наставника-ментора за
матурске и завршне испите.
Извршена је подела задужења везаних за информисање свих заинтересованих за рад Тима. Одлучено
је да се чланови Наставничког већа, чланови Педагошког колегијума, координатори Тимова,
представници Савета родитеља и Ученичког парламента редовно информишу о свим активностима
које предузима Тим. Ово подразумева и информисање и шире укључење представника Школског
одбора.
Констатовано је да се после реализованих семинара предузму активности у сарадњи са Тимом за
стручно усавршавање, да се устали наставничка пракса одржавања огледних и угледних часова,
међусобно посећивање часова, интензивира педагошко-инструктивни рад. Сугерисано је да се
коригује постојећи план стручног усавршавања и да се даље ради на континуираном усавршавању свих
наставника.

Председник Тима: Мира Лекић
Координатор Тима: Мелита Јовановић Тончев
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5. ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ВАСПИТНИ РАД И САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
И ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД НА КРАЈУ ШК. 2021/22. ГОДИНЕ
Рад Тима заснивао се на годишњем плану рада за текућу школску годину. Од почетка школске
године одељењске старешине упућиване су на редовну сарадњу са Тимом, на поштовање процедуре за
покретање надзора као и на сарадњу са родитељима. Циљ је био да се благовремено решавају васпитни
проблеми, а по потреби изричу васпитне и васпитно-дисциплинске мере. И ове школске године, Тим је
упутио одељењске старешине на процедуру покретања и спровођења појачаног надзора, уз
обавештавање и укључивање родитеља везано за мере друштвено корисног рада. Одељењске
старешине потом су пратиле активности ученика и по завршетку уписивале ефекте постигнутих
резултата. Све се евидентирало и у свескама за појачан надзор а уписани обрасци чувају се у
регистраторима у ПП служби. У складу са потребама, обављани су разговори са ученицима, њиховим
родитељима и одређиване активности из друштвено корисног рада, све са циљем да ученик схвати и
промени обрасце понашања који су га довели до изрицања васпитних или васпитно-дисциплинских
мера. Појачан васпитни рад покретао се за ученике који су направили 5 или више неоправданих
изостанака, или су исказивали проблематично понашање – ометали наставу, понашали се непримерено
или агресивно.
Почетком школске године одржани су заједнички састанци разредних већа, Управе, стручних
сарадника и Тима са свим одељењским старешинама како би се договорили о начину реализације
покретања појачаног васпитног рада и уједначавању критеријума везано за изрицање васпитних и
васпитно-дисциплинских мера. Циљ је био да се примењује „Правилник о правима, обавезама и
одговорностима ученика”. Када је у питању ометање наставе или уочавање било каквог облика насиља
у школи истакнуто је да се примењује „Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање”. Истицана је неопходност сарадње школе са родитељима, са којима се
заједно остварује појачан васпитни рад. У ситуацији када то није било могуће, тј. када није дошло до
сарадње са родитељима, у решавање проблема укључивани су из центара за социјални рад и по потреби
васпитачи из домова за ученике.
Тим је редовно организовао састанке у циљу анализирања свих случајева појачаног васпитног
рада за ученике из свих одељења. Од почетка другог класификационог периода, када се настава
одвијала непосредно у школи, порастао је број случајева проблематичног понашања. Било је ометања
наставе и нередовног похађања школе, као и агресивног понашања, и у том погледу вођени су васпитно
– дисциплински поступци због вербалног и физичког сукобљавања међу ученицима.
Први циљ био је да сваки одељењски старешина упозна своје ученике са правилима понашања
и кућним редом школе као и мерама превенције против ковида. Затим, било је потребно информисати
ученике и родитеље о правима, обавезама и мерама које ће уследити уколико се крше правила
понашања. Превентивно се деловало на свим нивоима, информисањем ученика, наставника и
родитеља о томе шта је све насиље, како треба реаговати у ситуацијама насиља, како спречити насиље
и које васпитне мере следе за агресивно понашање. О превенцији насиља, посебним ризицима и мерама
заштите у случајевима насиља, било је речи на Наставничком већу, ЧОС-у, Савету родитеља, Школском
одбору и Ученичком парламенту.
Радило се на прихватању новопридошлих ученика и њиховом прилагођавању на нову средину,
од стране свих наставника и ученика. Посебна пажња посвећена је ученицима који из здравствених
разлога нису били у могућности да похађају наставу, као и начинима да надокнаде све пропуштено.
Циљ је био да се васпитно утиче на ученике, да им се пружи морално, емоционално, здравствено,
естетско и професионално васпитање, као и да развијају своје способности и интересовања у
различитим делатностима.
Редовно се водио појачан васпитни рад и праћење ученика под појачаним надзором, изрицане
су васпитне и васпитно-дисциплинске мере, као и активности друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада. Дисциплина ученика је анализирана на крају класификационих периода и
спровођене су мере за побољшање у складу са тиме.
Јавно су похваљивани ученици који су, поред одличног успеха, имали и примерно владање, као
и ученици који су учествовали у такмичењима и презентацијама школе. У циљу превентивног
деловања на свим нивоима, сви учесници школе упознати су са Правилником и кућним редом школе,
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као и мерама које се предузимају када се та правила крше. На састанцима одељењске заједнице и
Ученичком парламенту промовисани су садржаји који се тичу поштовања различитости, толеранције
и борбе против насиља.
Поред рада са ученицима, остварена је сарадња са родитељима ученика који су били под
појачаним надзором, од стране одељењских старешина, стручних сарадника и Управе школе. На првом
родитељском састанку родитељи су упознати са начином рада школе и правилима, а добијали су
информације и преко Савета родитеља и Школског одбора. Родитељима се додатно пружају
информације и о постигнућима ученика, изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама,
броју неоправданих изостанака и обезбеђењу школе. Током године користили су могућност сарадње и
додатног информисања са одељењским старешинама на отвореним вратима, ПП службом, директором
и помоћницима директора.
У ситуацијама које су процењене као кризне, психолози школе имали су иницијативу у позивању
родитеља и ученика на разговоре који су имали за циљ да предупреде негативне исходе и потенцијално
лош развој догађаја.
Тим је организовао састанке на месечном нивоу, најчешће у сарадњи са Тимом за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. На састанцима су разматране следеће теме:
планирање мера превенције, стручног усавршавања, актуелни дисциплински поступци и кризне
интервенције, унапређивање система евиденције случајева насиља и других повреда обавеза и правила.
У циљу остваривања мера превенције, организоване су и радионице за ученике на различите актуелне
теме а настављено је и са промовисањем платформе „Чувам те“.
Извештај саставиле
Милица Сретић Танасијевић и Даниела Маринковић

6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
ГОДИНУ
Тим се састао крајем августа по уобичајеној пракси. Размотрили смо акциони план деловања и
расподелили обавезе за реализацију предвиђених активности. Наведеним планом детаљно су
прецизиране мере превенције и интервентни поступци у ситуацијама школског насиља. Чланови Тима
упознати су са садржајем конференције организације ЦЕПОРА, која се односила на превенцију говора
мржње и дискриминације код младих. Разматране су препоруке добијене на основу спроведеног
истраживања и организованих радионица за ученике, у реализацији поменуте организације.
У почетку школске године организована су разредна и одељењска већа са циљем, између
осталог, да се одељењске старешине учврсте владање процедурама у вези са изрицањем васпитних,
васпитно-дисциплинским мера, организовања друштвено-корисног и хуманитарног рада, као и ради
заједничког уједначавања критеријума изрицања наведених мера.
У вези превентивних активности Тима, наставници, родитељи и ученици упознати су са
могућностима националне платформе „Чувам те“. Један део наставника прошао је обуке са платформе
претходне школске године, а остали наставници упућени су да их прођу ове школске године. У
превентивне сврхе, реализоване су стручне теме (Насиље у школи, ненасилна комуникација и
решавање проблема), а на предлог Тима за стручно усавршавање договорено је да се ове школске
године организују семинари у вези превенције насиља и васпитног деловања на ученике. Реализован
је семинар Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са превентивним мерама,
за све одељењске старешине и чланове Тима, као и семинар Улога и значај одељењског старешине и
одељењске заједнице у средњој школи. Организована су предавања МУП-а на тему малолетничке
деликвенције и вршњачког насиља за ученике првих разреда.
Највећи део активности чланова Тима односио се на реактивно, интервентно деловање и
одигравао се по уобичајеној процедури из посебног Протокола за заштиту ученика од дискриминације,
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насиља, злостављања и који подразумева сарадњу са институцијама локалне управе пре свега сарадњу
са Центром за социјални рад и МУП-ом.
Већина проблема у вези дискриминације и насиља налазила се на првом нивоу, па су решавани
самостално од стране одељењских старешина у сарадњи са ученицима и родитељима. Шест случајева
насиља налазило се на другом нивоу и изискивао је директно укључивање чланова Тима у решавање
проблема, а код два случаја са трећег нивоа, школа је обавестила Министарство о проблему који се
одиграо у школи и о предузетим мерама. Предузете су мере из Протокола о поступању у случајевима
дискриминације и насиља. Део добијених препорука од стране Министарства у вези последњег случаја
насиља који се одиграо ове школске године, а који не постоји у плану рада Тима, биће интегрисан у
план рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Наведени случајеви насиља односе се на физичко насиље. Узроци ових случајева углавном
леже у неадекватној комуникацији и недостатку вештина решавања проблема међу ученицима. Сходно
томе, током наредне школске године настојаће се да се кроз часове одељењског старешине и
одељењске заједнице, стручне теме, радионице, предавања МУП-а и екстерних стручњака, код
ученика на систематски начин развијају вештине решавања интерперсоналних проблема и адекватне
комуникације. Додатно ће се оснажити и развити улога медијације и вршњачких медијатора у
решавању проблема међу ученицима. Интензивније ће се енергија ученика каналисати у позитивне
активности, кроз обухватније и шире организовање школских такмичења, чиме би се развијао
такмичарски и сараднички дух међу ученицима.
Координатор Тима
Стефан Шалипур

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СИСТЕМА ДУАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА ЗА ШК.2021/22.ГОД
Тим за реализацију система дуалног образовања у току школске 2021/2022. години радио је у
следећем саставу: директор школе Мира Лекић, координатор тима Мелита Јовановић Тончев и
чланови тима Жебељан Гордана, Соња Глишић, Драгица Крстић, Чубрило Гордана, Алекса Бојовић наставници. Као екстерни чланови, раду Тима су допринели и Ненад Бумбић (Удружење за заштиту
потрошача) и Јелена Ђукић (компанија Delhaize).
У току првог полугодишта школске 2021/2022. године чланови Тима за реализацију система дуалног
образовања одржали су укупно пет састанака на којима је извршен договор, анализа, координација
рада организатора практичне наставе и вежби, наставника практичне наставе, одељењских старешина
и инструктора у продајним објектима. Већина састанака је органозована у сарадњи са Тимом за
каријерно вођење и саветовање са којим Тим за реализацију система дуално образовања веома блиско
и успешно сарађује.
Наставак сарадње са Министарством просвете, Привредном комором Србије, Трговинском комором
аустријске амбасаде и свим актерима реализације дуалног образовања представља директну подршку
остваривању циљева и задатака овог програма код наших ученика.
У току јуна одржан је заједнички састанак Тима за обезбеђење квалитета и развој установе са
координаторима свих Тимова. Дате су различите сугестије и смернице како би се унапредио квалитет
наставе, а између осталог и практичне наставе. Неопходно је мотивисати ученике како би што
редовније похађали практичну наставу у трговинским објектима. Такође је донет договор о уређењу
кабинета који се налазе у саставу школе. Тим за реализацију система дуалног образовања је предложио
организовање обуке наставника практичне наставе за унос артикала у касу која се налази у продавници
која се налази у Цетињској улици, као и у кабинету 35.
Сарадњом чланова Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе са члановима Тима за
остваривање одређеног задатка, програма или пројекта успешно је допуњена апликација за средства
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регионалног фонда која би се искористила у сврху унапређења дуалног образовања. У циљу
оснаживања релевантности стручног образовања и обуке за тржиште рада потребно је да се одобре
средства Трговачкој школи. Средства би се рационално користила у имплементацији програма чија
реализација би помогла да се ученици и наставници стручно усаврше. Циљ је побољшати
професионалне компетенције неопходне за лакше укључење у реалне тржишне захтеве у погледу
могућности запошљавања нове радне снаге.
Током школске 2021/2022. године чланови Тима за реализацију система дуалног образовања су
успешно реализовали све планиране активности предвиђене годишњим планом рада Тима. У сарадњи
са Тимом за КВиС реализовано је и анализирано интервјуисање ученика који практичну наставу
обављају у систему дуалног образовања. Оквир интервјуисања се састојао из питања груписаних у
шест целина: жељеност избора Трговачке школе, информисаност о дуалу, каријерни циљеви и
планирање, професионалне способности, професионална интересовања
и информисаност о
занимањима. На основу достављених извештаја наставника, општи закључци су да већини ученика
наша школа није била прва жеља, али да су задовољни школом. Такође већина није ни упозната са
дуалним образовањем и да су информације углавном добили приликом уписа, од одељењског
старешине, наставника практичне наставе и чланова Тима за КВиС и Тима за реализацију система
дуалног образовања. Општи утисак наставника и ученика је да је концепт дуалног образовања одлично
замишљен и вишеструко користан како за ученике, тако и за компаније у којима ученици реализују
учење кроз рад. Значајан број ученика жели да се запосли како у земљи, тако и у иностранству. Велики
број ученика има искуства у радном окружењу (помажу родитељима, ангажују се преко омладинских
задруга). Известан број ученика није сигуран чиме би се бавили по завршетку школе. Нису довољно
информисани о могућностима запослења или о понуди посла. Због тога је постигнут договор о већем
ангажовању наставника и ученика у промоцији Трговачке школе међу ученицима основних школа, као
и о организовању различитих предавања, трибима, активности на којима би учествовали и ученици и
родитељи ученика из основних школа. Такође је установљено да су неопходне активности у погледу
додатне подршке ученицима у вези каријерног планирања и управљања властитом каријером.
Посебна пажња ће се у будућем раду Тима посветити интензивирању сарадње између ученика,
наставника и представника компанија у виду представљања, обука, тренинга, посета ученика
компанијама, као и учешћу у пројектима од заједничког интереса и значаја.
Координатор Тима за реализацију система дуалног образовања
Мелита Јовановић Тончев

ИЗВЕШТАЈ О УЧЕЊУ КРОЗ РАД НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Дуално образовање и сарадња са социјалним партнерима кроз учење кроз рад ученика Трговачке
школе у школској 2021/2022. години остварено је кроз рад Тима за реализацију система дуалног
образовања. Он је у току школске 2021/2022. години радио је у следећем саставу: директор школе
Мира Лекић, координатор тима Мелита Јовановић Тончев и чланови тима Жебељан Гордана, Соња
Глишић, Драгица Крстић, Чубрило Гордана, Алекса Бојовић - наставници. Као екстерни чланови, раду
Тима су допринели и Ненад Бумбић (Удружење за заштиту потрошача) и Јелена Ђукић (компанија
Delhaize).
Наставак сарадње са Министарством просвете, Привредном комором Србије, Трговинском комором
аустријске амбасаде и свим актерима реализације дуалног образовања представљао је директну
подршку остваривању циљева и задатака овог програма код наших ученика.
Током школске 2021/2022. године ученици су учење кроз рад реализовали у 11 компанија и то:
Peek&Cloppenburg, Merkator S, Jysk, Metro Cash&Carry, Delhaiye, C&A, A1, DM, Lidl, Deichmann, Sport
vision. Према Изјавама послодаваца које су пристигле у Привредну комору Србије, у школској
2022/2023.години, ученици ће учење кроз рад реализовани и у објектима Техноманије. Укупан број
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ученика који је у школској 2021/2022. години реализовао практичну наставу у дуалном систему је 67.
У току следеће године се очекује да број ученика у учењу кроз рад буде 82.
Чланови Тима за реализацију система дуалног образовања су успешно реализовали све планиране
активности предвиђене годишњим планом рада Тима. У сарадњи са Тимом за КВиС реализовано је и
анализирано интервјуисање ученика који практичну наставу обављају у систему дуалног образовања.
Оквир интервјуисања се састојао из питања груписаних у шест целина: жељеност избора Трговачке
школе, информисаност о дуалу, каријерни циљеви и планирање, професионалне способности,
професионална интересовања и информисаност о занимањима. На основу достављених извештаја
наставника, општи закључци су да већини ученика наша школа није била прва жеља, али да су
задовољни школом. Такође већина није ни упозната са дуалним образовањем и да су информације
углавном добили приликом уписа, од одељењског старешине, наставника практичне наставе и чланова
Тима за КВиС и Тима за реализацију система дуалног образовања. Општи утисак наставника и ученика
је да је концепт дуалног образовања одлично замишљен и вишеструко користан како за ученике, тако
и за компаније у којима ученици реализују учење кроз рад. Значајан број ученика жели да се запосли
како у земљи, тако и у иностранству. Велики број ученика има искуства у радном окружењу (помажу
родитељима, ангажују се преко омладинских задруга). Известан број ученика није сигуран чиме би се
бавили по завршетку школе. Нису довољно информисани о могућностима запослења или о понуди
посла. Због тога је постигнут договор о већем ангажовању наставника и ученика у промоцији
Трговачке школе међу ученицима основних школа, као и о организовању различитих предавања,
трибима, активности на којима би учествовали и ученици и родитељи ученика из основних школа.
Такође је установљено да су неопходне активности у погледу додатне подршке ученицима у вези
каријерног планирања и управљања властитом каријером.
Посебна пажња ће се у будућем раду и подршци учења кроз рад посветити интензивирању сарадње
између ученика, наставника и представника компанија у виду представљања, обука, тренинга, посета
ученика компанијама, као и учешћу у пројектима од заједничког интереса и значаја.

Мелита Јовановић Тончев

8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШК. 2021/22. ГОДИНУ
Чланови Тима су колеге из свих Стручних већа наше школе: Љубица Јанковић, Иван Станковић, Вера
Новичић, Нада Росић, Валентина Поповић, Душица Томашевић, Душанка Новаковић, Соња Глишић,
Силвана Недељковић, и Зорица Костић као координатор.
На почетку рада, усвојен је План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
шк. 2021-22. године који садржи све активности које су усклађене са Годишњим планом рада школе.
Сви чланови Тима су се сагласили са планом рада нашег Тима који садржи све активности, носиоце
активности, начин реализације и начин праћења као и време реализације датих активности током
школске године.
Тим је одржао пет састанака током ове школске године. На састанцима су реализоване активности
предвиђене планом рада Тима. Због епидемиолошке ситуације састанци су одржавани уживо и онлајн,
иако је наша сарадња и комуникација била свакодневна и реална у школи.
На почетку школске године, а у складу са планом рада праћене су и реализоване активности везане за
Одговоран однос према здрављу, едукација о начинима и значају мера превенције ковид 19, као и
Прилагођавање ученика школском животу (посебно ученика првог разреда).
За ове активности најважнији носиоци су одељенске старешине, Тим за васпитни рад и сарадњу са
породицом, Тим за инклузивно образовање и додатну образовно-васпитну подршку ученицима, ПП
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служба као и сви предметни наставници. Начин реализације ових активнсти били су часови одељенске
заједнице и одељенског старешине, часови предметне наставе и појединачни разговори са психологом
и педагогом школе.
О свим овим активностима постоје записници са часова Чос и Чоз, извештај ПП службе и Тимова као
и евиденција у Ес дневнику.
Почетак школске године је био нормалан али касније крајем септембра смо поново због погоршања
епидемиолошке ситуације наставили наставу по комбинованом моделу тако да је начин комуникације
са ученицима, родитељима, колегама морао да се одвија непосредно у школи и преко платформе МТ....
Комбиновани модел наставе је захтевао даљи развој дигиталних компетенција ученика и наставника,
рад са подацима и информацијама као и он лајн комуникацију у реализацији наставе и свих активности
у школи.
Сваки ученик првог разреда је добио шифру и помоћ приступу платформи МТ од стране одељенског
старешине и координатора Алексе Бојовића. Уз помоћ свих нас на различитим часовима прошли су
обуку коришћења платформе на нивоу Школе - Microsoft Teams, од инсталирања апликације,
упутстава о коришћењу и могућностима апликације, подешавањима важних параметара (статусна
порука, име, презиме, одељење), упознати су са нотификацијама, постављањем објава, одговорима,
приватним разговорима, проверама. Тиме смо развијали дигиталне компетенције код ученика.
Треба рећи да се ове активности прате и даље, и да се извештаји и записници о њиховој реализацији
у школи налазе у Ес дневнику као књизи евиденције, Извештајима Стручних већа и Тимова школе,
Одељенских већа, Извештаји ПП службе, Оперативни планови наставника, а као најважније Увид у
рад на платформи Microsoft teams.
Колектив Школе умрежен је у платформу Microsoft Teams и користи је за различите активности у раду
(Наставничко веће, Одељенска већа, Тимови, релација одељенски старешина и предметни наставници
на општем каналу и слично.
У првом полугодишту започета је реализација припремне наставе за завршне и матурске испите за
све профиле у нашој школи. На завршним и матурским испитима се проверавају стручне компетенције
за занимање које су прописане стандардом квалификација за занимање за које се ученик школовао.
Развој стручних компетенција је процес који траје током целог школовања. На завршном и матурском
испиту се примењује методологија оцењивања заснована на компетенцијама као валидни и објективни
приступ вредновања. Менторски рад колега српског језика као и стручних предмета са ученицима је
започета крајем новембра месеца и према планираној динамици наставила се до краја школске године.
Све активности припремног рада из појединих наставних предмета за све образовне профиле су
забележене у ес-дневнику.
Матурски и завршни испити су се полагали у јунском року и наши ученици су успешно положили све
испите и доказали стручне компетенције за занимање.
Током школске године било је доста активности везаних за опремање кабинета (израда паноа и
фотографија) чиме су ученици заједно са својим наставницима развијали естетичке компетенције.
За бољу примену педагошко васпитног рада у школи пратили смо он лајн семинар „Превентивна
улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“, као и низ вебинара који
могу да нам помогну у реализацији наставних активности, праћењу и вредновању знања, вештина и
ставова код ученика, а све у циљу развијања међупредметних компетенција код ученика.
За развој стручних компетенција пратили смо обуке везане за пројекат Државне матуре где су наше
колеге узеле учешће у изради задатака за теоријски и практични део матурског испита за образовни
профил трговнински техничар.
Наши ученици су развијали и предузимљивост и орјентацију ка предузетништву тако што су
учествовали на такмичењима и рад у „Ученичкој компанији“ у организацији Достигнућа младих, као
и на такмичењу Пословни изазов. Наши ученици су направили бизнис план у виду презентације,
саставили компанијски извештај и снимили видео филм у којем су представили себе и своју компанију.
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Тиме су показали да умеју да искажу и заступају своје идеје и да утичу на друге, да да су усредсеђени
на постизање циљева. Такође су показали да знају да сарађују и да као тим делују.
У школи је у децембру спроведена и Хуманитарна акција у сарадњи са Ученичким парламентом
скупљања пакетића за децу без родитеља у Звечанској улици. Учествовали су сви ученици и колеге из
школе. Пакетићи из сваког разреда наше школе су пре Нове године предати деци. О хуманитарном
раду је било речи и на часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања и осталих предмета. Идеја
је да се развијају код ученика хумане и људске компетенције, солидарност и помоћ кроз хуманитарне
акције, а и међусобна сарадња и заједнички рад.
После анализе резултата успеха ученика на крају првог полугодишта дошли смо до закључка да пуно
ученика нема оцене из појединих предмета јер просто нису били присутни на часоваима, а нису
пратили ни он лајн наставу. Договорено је да треба направити план подршке за те ученике, дати им
шансу да постигну позитивне резултате и добију оцене из тих предмета. Да би ове активности могле
да буду реализоване, осим предметних наставника подршку треба да дају и разредне старешине као и
родитељи тих ученика. Наставним активностима у другом полугодишту и припремним радом са
ученицима успели смо да постигнемо резултате и да поједине ученике који су били неоцењени
оценимо у другом полугодишту.
У циљу афирмације и упознавања са тржиштом рада (јачање компетенција и орјентације ка
предузетништву) реализоване су разноврсне активности у погледу даље едукације ученика о наставку
школовања и будућој каријери. Организоване су онлајн радионице „CV и мотивационо писмо“ које
су спровеле Јелена Ћурдић и Јелена Пилиповић. Садржаји су представљени путем платформе МТ, а
учествовали су ученици завршних разреда и наша колегиница из Тима Соња Глишић као и колегинице
Марица Кнежевић, Гордана Жебељан, Јулијана Новичић и Татјана Павловић.
Такође смо организовали радионице и презентације факултета – МЕФ, АЛФА БК, BBA,
SINGIDUNUM, Висока хотелијерска школа, Висока школа модерног бизниса, а све у циљу разумевања
неопходности сталног усавршавања у складу са развојем тржишта и захтевима послодаваца.
У циљу провере стручних компетенција за занимање трговински техничар и аранжер у трговини у
априлу месецу одржано је пилотирање Државне матуре у нашој школи. Учествовали су ученици
матуранти који су симулирали матурски испит по новом концепту, а посматрачи су били наставници
из других школа у Србији, као и наши наставници ментори. Ученици су пилотирани кроз тест из групе
предмета као и практични део матурског испита где су ученици израђивали два радна задатка и
доказивали главне стручне компетеницје за занимање.
Од 11.04. до 15.04.2022. године у школи је организована Европска недеља новца, а ученици првог
разреда учествовали су и у такмичењу Европски квиз новца чиме смо јачали компетенције везане за
сарадњу и групни рад.
Током другог полугодишта реализована су предавања у вези вршњачког насиља од стране МУП-а, као
и теме везане за безбедност ученика у школи које су биле реализоване на часовима ЧОС-а и ЧОЗ-а у
свим одељењима у циљу подизања компетенција ученика и наставника за уочавање и решавање
конфликата и реаговања у случају акта насиља.
Разговарало се конструктивно о стручном усавршавању наставника; плану усавршавања као и
начинима за реализацију и евиденцију тих активности ради подизања нивоа професионалних
компетенција наставника. Пошто је донешен нови правилник о стручном усавршавању наставника
треба размотрити све појединости и спровести активности у складу са тим. Закључак је да
усавршавање наставника у оквиру установе може да буде одличан тимски рад и трансфер сазнања и
искуства које имају поједине колеге ка осталим колегама.
У току другог полугодишта спроведене су активности за развијање општих и међупредметних
компетенција ученика кроз заједничко планирање и реализовање часова наставника различитих
предмета уз примену активних и интерактивних облика учења. Наставници из различитих стручних
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већа су учествовали у реализацији угледних часова где се могла направити корелација предмета и
тема као и развијање међупредметних компетенција код ученика.
Међупредметне компетеницје су остварене из бројних предмета посебно аранжерске и економске
групе предмета на часовима, али и друштвених наука и српског језика и књижевности. Економска
група предмета и математика су имале међупредметне компетенције на часовима припремне наставе
за матурске и завршне испите.
Ученици четвртог разреда 30. септембра 2021. године били су на изложби САНУ – „Јован Дучић –
трагање за новим”, а ученици одељења 2/6, 3/3 и 3/8 29. октобра 2021. године такође су били на
изложби посвећеној Јовану Дучићу. Ученици четвртог разреда су били на позоришној представи у
Атељеу 212.
Наставници су са ученицима посетили Међународни филмски фестивал особа са инвалидитетом
БОСИФЕСТ и музеј „Никола Тесла“ и развијали естетитичке компетенције и понашали се одговорно
у демократском друштву.
Све то утиче позитивно и на подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање
наставника у оквиру установе које је део наших обавезних заједничких активности Тима.
Тим се сагласио да и даље треба развијати компетенције за здравље и безбедност ученика и колега,
стручне компетенције за занимање, тимски рад, комуникацију, решавање проблема, предузимљивост
и орјентацију ка предузетништву, дигиталне компетенције као и одговорно учешће у демократском
друштву.
Координатор Тима:
Зорица Костић

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ (ТИМ
ЗА КВИС) ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Тим за каријерно вођење и саветовање (Тим за КВиС) има за циљ осмишљавање и реализацију
разноврсних активности којима ће се поспешити укључивање ученика, родитеља, послодаваца,
релевантних институција и организација у активности каријерног вођења и саветовања да би се
повећала ефикасност, постигао виши ниво и квалитет људских ресурса, унапредиле вештине и
повећала успешност у школовању.
У току првог полугодишта ове школске године, организовани су састанци Тима за КВиС на којима су
се чланови договарали о начинима рада, организацији и подели задужења ради што ефикаснијег
разумевања, информисања, вођења и саветовања ученика о каријери. Планиране активности су
реализоване у складу са реализованим моделима учења у епидемиолошким условима (непосредна
настава и комбиновани модел).
Почетне активности биле су везане за планирање активности КВиС-а и информисање о КВиС-у.
Комуникација, дистрибуција и прикупљање релевантних садржаја одвија се преко платформе
Microsoft Teams. У функцији су два тима на платформи: Тим за КВиС и Удружени тимови Дуал&КВиС
(за све чланове тимова доступни су садржаји од претходне школске године). У функцији је и мејл
адресе kvistrgovacka2019@gmail.com. Непосредним и оn-line путем одржани су састанци на којима су
присутни чланови активно учествовали.
Тим је активно учествовао у припреми ученика за контекст учења кроз рад (разговори и предавања),
у припремању пратеће документације и у организацији распоређивања ученика за учење кроз рад.
Родитељи ученика првог разреда, образовног профила – трговац, (одељења 1/8, 1/9 и 1/10), који су у
систему дуалног образовања, информисани су о постојању и начину рада Тима за КВиС, као и Тима
за развој дуалног образовања. Ученици су упућени на коришћење информација („Каријерни кутак“ и
огласне табле у школи). Током треће и четврте недеље септембра 2021. године, чланови Тима за КВиС
и Тима за реализацију система дуалног образовања организовали су потписивање уговора са
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компанијама у којима ученици Трговачке школе реализују практичну наставу по систему учења кроз
рад (А1, Delhaize, Lidl, DM, Metro, Mercator-S, Deichmann, Peek&Cloppenburg, Јуск). Након тога су
родитељи ученика потписивали уговоре између ученика/родитеља, с једне стране и представника
компанија са друге стране. Уговори између школе и компанија су прослеђени у Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, док је обавештење о потписаним уговорима постављено на
сајту школе.
25. и 26.10.2021. Стефан Шалипур и Марица Кнежевић учествовали су на IX Euroguidance националној
конференцији КВиС-а „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ одржаној оnline, преко платформе Microsoft Teams. Корисне информације и линкови прослеђени су свим
члановима тима.
За анализу рада Тима током ове школске године, координатор је подсећала све чланове о законским
одредбама везаним за дуално образовање и организацију Тима за КВиС, са нагласком на потреби
поштовања правилника о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања.
Рад Тима за КВиС обележило је учешће на VII Сајму школских тимова за каријерно вођење и
саветовање, 30.11.2021. у онлајн формату путем ZOOM платформе, у организацији Београдске
отворене школе. Сајам је имао за циљ да окупи средњошколске тимове који се баве каријерним
вођењем и саветовањем ученика, као и друге заинтересоване представнике средњих школа и других
институција и организација. На сајму је имало прилике да се представи дванаест школских тимова из
Србије. Тим за каријерно вођење и саветовање наше школе је учествовао на сајму у својству излагача.
Активности нашег тима за КВиС и нашу школу на сајму представиле су Јулијана Новичић и Марица
Кнежевић, као и ученици I9 одељења који су учествовали у активностима. За овај догађај припремљена
су три видео снимка, а поред тога рад тима је и усмено презентован у времену предвиђеном
пропозицијама организатора. Члановима Тимова (Тим за КВиС и Тим за реализацију дуалног
образовања) су пренета искуства са циљем да се унапреди будући рад. Школа је добила захвалницу за
учешће.
Ученици и наставници су информисани о образовним програмима, предавањима, радионицама,
такмичењима, семинарима, е-сервисима којима се развијају вештине ученика у погледу комуникације,
презентовања, тимског рада, предузетништва, умрежавања (BOSIFEST; ликовни и литерарни
конкурси, изложба САНУ; ученици и наставнице Јелена Руњић, Славица Божић, Марица Кнежевић
укључени су у програм предузетништва Достигнућа младих - Пословни изазов, Пословни изазов
специјал, GirlsGoCircular; могућност укључења у пројекат Интервет – стручна пракса „Students Short
Term Mobility – 30 days – OPEN CALL (пријавило се три ученика 4/7 одељења), а у погледу програма
за мобилност наставника – пријавио се наставник економске групе предмета Маријан Димитријевић
који је ушао у ужи избор од петнаест наставника из Србије, програм је под покровитељством ПКС-а и
Унисер-а; креативне оn-line радионице и презентације факултета – МЕФ, АЛФА БК, BBA,
SINGIDUNUM, Висока хотелијерска школа, Висока школа модерног бизниса; укључивање у програм
и волонтерске акције Црвеног крста Стари град; учешће на Међународној научној конференцији
FINIZ; учешће на конференцији RCF-a; учешће у анкети за учеснике Erazmus + догађаја, Fondacija
TEMPUS, коришћење е- Twinning портала - Марица Кнежевић).
Рад тима је прилагођен ванредним околностима – епидемиолошкој ситуацији. Додатно информисање
ученика и наставника остварује се упућивањем на корисне линкове (нпр. Info centra Fondacije
TEMPUS, Билтен Euroguidance центра, портал НСЗ, портал Образовање, портал е- Twinning).
О активностима КВиС-а информисани су чланови педагошког колегијума, стручних актива, односно
наставничког већа.
У другом полугодишту реализоване су разноврсне активности у погледу даљег информисања и
едукације ученика о савременој каријери. Организоване су онлајн радионице „CV и мотивационо
писмо“ које су спровеле Јелена Ћурдић и Јелена Пилиповић. Садржаји су представљени путем
платформе МТ, а учествовали су ученици завршних разреда и наставнице Соња Глишић, Татјана
Павловић, Гордана Жебељан, Јулијана Новичић и Марица Кнежевић. Отворена је дискусија о
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важности теме и дати су предлози за наредно организовање сличних догађаја. Координатор Тима
подстакао је чланове тима да реализују активности/радионице са ученицима по узору примера добре
праксе из Euroguidance приручника. Одржане су две радионице: „Смишљам, дакле мисли“ и „Како да
знам шта знам?“; које је реализовала Светлана Петровић.
На састанцима педагошког колегијума, стручних актива, наставничког већа препоручени су садржаји
за часове одељењског старешине и часове одељењске заједнице који су увршћени у годишњи план
рада школе („Ко сам ја?“, самопроцена интересовања и вредносних ставова; „Препознај своје јаке
стране“, „Шта након средње школе? „Упознај занимања“, „Планирање каријере и управљање
каријером уз помоћ личне SWOT анализе и индивидуалног каријерног плана“ и др.). У одељењу 2/9,
одељењски старешина Милица Мучибабић реализовала је час/дискусију о каријерном вођењу и
саветовању.
Реализација нтервјуисања ученика у дуалу, ове школске године била је у измењеним –
епидемиолошким условима. Због објективних околности (одсуства ученика са практичне наставе),
померани су рокови за интервјуисање. Информације добијене интервјуисањем ученика у дуалу од
значаја су за планирање рада Тима у наредној школској години. Постоји потреба за додатном
промоцијом профила трговац у дуалу. Неопходне су активности у погледу додатне подршке у вези
каријерног планирања и управљања властитом каријером, упознавање и прецизније дефинисање
сопствених особина и професионалних интересовања.
Ученица Невена Јелић из 3/8 је учествовала у презентовању дуалног образовања. Видео снимак
емитован је на ТВ Прва.
Ученици свих разреда из петнаест одељења анкетирани су на тему каријерни развој. Упитником су
обухваћени сви образовни профили у школи. Анализа упитника допринеће бољем сагледавању
постојеће информисаности ученика о могућностима каријерног развоја и потреби унапређења
компетенција.
Ученици школе информисани су о могућностима укључења у волонтерски рад организације Црвени
крст – Стари град. Ове године расписан је конкурс ликовних, литерарних радова и видео спотова на
тему ’’Крв живот значи’’ који је за ученике био отворен до 31. марта.
Од 11.04. до 15.04.2022. године у школи је организована Европска недеља новца, а ученици првог
разреда учествовали су и у такмичењу Европски квиз новца. У уторак, 12. априла 2022. године у
сарадњи са Привредном комором Србије снимљен је спот у вези дуалног образовања у ком су
учествовали ученици трећег разреда.
Током априла месеца организована су бројна такмичења у којима су учествовали ученици наше школе
(републичко такмичење из трговинског пословања са практичном наставом, такмичење студиа
случаја, такмичење заштита потрошача).
07. маја 2022. термин од 12 до 14 часова био је резервисан за „отворена врата“ за све заинтересоване
будуће ученике и њихове родитеље.
У четвртак, 18.05.2022. године ученици одељења 1-3 и 1-2 у пратњи својих одељенских
старешина Љиљане Столески и Јелене Пилиповић, посетили су Београдску банкарску академију.
Предавање на тему образовања одржала је проф. Др Гордана Вукелић, а ученици су имали прилике да
обиђу све службе у оквиру факултета.
Дана, 19.05.2022. године у свечаној сали наше школе представници Delhaize компаније, Данило
Грбовић и Биљана Спасић су одржали презентацију своје ученицима трећег разреда смера трговац.
Осим ученика презентацији су присуствовале наставнице: Весна Глигорић Алексић, Сандра Јевтић,
Љиљана Поповић, Дејана Ћалић. Данило је говорио о предностима и бенефитима рада у овој
компанији. Ученици су највише били заинтересовани за рад са делимичним радним временом и који
су услови потреби да ученик испуњава како би могао да ради на тај начин.
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Промоција програма Girls Go Circular одржана је 02.06.2022. године у свечаној сали школе. Наставникментор програма Марица Кнежевић припремила је презентацију за наставнике и ученике са циљем да
се присутни информишу о циљевима и садржајима програма, приступу и начину коришћења
платформе као простора за групно и индивидуално учење и начину укључивања наставника и ученика
у програм.
Координатори Тимова за КВиС и реализацију система дуалног образовања присуствовали су вебинару
у организацији ETF-а на тему Прихватање дигиталног доба: садашњи и будући рад младих на
Западном Балкану.
Ученици другог разреда имали су прилику да на факултету Singidunum похађају обуку у виртуелном
предузећу (коришћење образовног софтвера).
Дана 02.06.2022. године ученици Трговачке школе заједно са наставницама менторима Љиљаном
Столески и Јеленом Пилиповић, посетиле су Удружење банака Србије. Руководилац за правне послове
Предраг Ћатић, одржао је предавање о овој институцији, као и о значају трговине која прожима све
сфере економије. Након овог предавања ученици су обишли службене просторије Удружења банака
Србије. Посебно интересовање ученика је било за функционисање Кредитног бироа и евидентирање
кашњења грађана која се односе на кредите.
Ученици и наставници су ове школске године имали прилику да учествују на неколико сајмова
образовања. Градска општина Вождовац је 24.03.2022.године организовала сајам образовања у
установи „Вождовачки центар –Шумице“ намењен ученицима завршних разреда основних школа, под
називом „ Вождовачки сајам образовања – Путоказ“. Нашу школу су представљали наставници:
Новичић Јулијана, Столески Љиљана и Јевтић Сандра са ученицима Столић Еленом 1-4, Јованом
Дељанин 1-3 и учеником Урошем Мићановићем из одељења 1-9. Центар за културу у Лазаревцу је
организовао Сајам образовања под слоганом „ Дођи, види, одлучи се“ 15.03.2022. године у холу зграде
у периоду од 10,00 до 15,00 часова. Сајму су присуствовали наставници Трговачке школе: Јулијана
Новичић, Љиљана Столески и Сандра Јевтић. Нашу школу су представљали и ученици: Милица
Вујовић 2-4, Анђела Павловић 2-11 и Марија Сретеновић 2-11. Универзитет у Београду први пут
организовао Онлајн сајам образовања. На сајму који је одржан 29. и 30. марта 2022. године
представили су се сви факултети Универзитета У Београду. У четвртак, 15.06.2022. год. одржан је
Сајам средњих школа под слоганом „Одлучи и заблистај“у Центру за културу „Влада Дивљан“. Нашу
школу представили су наставници Јелена Пилиповић и Јулијана Новичић заједно са ученицима
Валентином Конкољ 1-2, Урошем Ивовић 1-2, Јеленом Келовић 1-2, Јованом Дељанин 1-3 и
Сузаном Хасани 1-9 у организацији ГО Палилула у трајању од 10h до 14h. Коришћен је промотивни
материјал, презентације и видео-снимци, банер, као и мајице са логоом школе и слоганом. Општи
утисак је да је корисно организовање и укључивање у овакве активности и за ученике и за наставнике
(размена искустава и примера добре праксе). Корисне су повратне информације за поспешивање
промотивних активности школе у наредној школској години.
07.06.2022. Одељењски старешина 3/5 је са ученицима, а уз подршку родитеља организовао посету
Другом основном јавном тужилаштву. Ученици су имали прилику да се упознају са делокругом рада
ове установе, са активностима из домена развоја каријере и мотивације за даље учење.
Путем учешћа у различитим програмима/пројектима ученицима и наставницима је пружена могућност
да се упознају и примене различите дигиталне алате у наставним и ваннаставним активностима и у
плану је даље усавршавање и рад на побољшању информатичке писмености наставника и ученика.
Чланови Тима укључили су се у израду школског програма за период од 2022-2026. године, тако да је
ревидиран план и програм тима.
Наставиће се са радом на едукацији ученика у домену каријерног вођења и саветовања и
континуираном усавршавању наставника.
Координатор тима
Марица Кнежевић
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10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ШК. 2021/2022. ГОДИНЕ
Тим за професионални развој наставника је у 1. полугодишту радио по плану предвиђеном Годишњим
планом рада. У Тиму су наставници Славица Божић, Тамара Матовић Баловић, Весна Митровић,
Александар Стојановић, Игор Џанић, Јелена Ранковић Николић и Дејана Ћалић. Радило се на подршци
професионалном развоју наставника школе. Имали смо састанке, где смо се договарали око
организовања семинара за наставнике. У току 1. полугодишта реализован је семинар за 30 наставника
под називом „ Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним
мерама“. Семинар је реализовано као Webinar у понедељак, 17. 1. 2022. год. Организатор и реализатор
програма су Роберт Џунић, Марина Стојановић и Анита Спасић из Ниша.
У новембру 2021. је изашао нови „ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника“ - "Службени гласник РС", број 109
од 19. новембра 2021. и било је измена у члановима 23 и 24 и имали смо састанак на коме су се чланови
Тима упознали са новим Правилником. Договор је био да питају чланове својих већа на које би
семинаре хтели да похађају и због тога је руководиоцима стручних већа послата табела за стручно
усавршавање, где су требали да упишу предлоге семинара, који ће се реализовати током другог
полугодишта школске 2021-2022. године. Наставницима је предложено да погледају Каталог
семинара, који се налази на сајту ЗУОВ-а.
Руководиоци стручних већа су направили списак семинара, за које су заинтересовани чланови
њиховог већа.
У току првог полугодишта су реализовани угледни часови, које су реализовале наставнице Јелена
Руњић, наставник економске групе предмета и Јелена Ранковић Николић, наставник српског језика и
књижевности и библотекар, која води евиденцију о интерним сатима наставника, које евидентира и
ажурира у табели за ЈИСП.
Светлана Петровић,
координатор Тима

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА шк. 21/22. године
У току првог и другог полугодишта школске 2021/2022. године одржано је пет састанка Тима за
реализацију пројеката. На састанцима се разговарало о начину функционисања Тима, организацији и
подели задужења/обавеза.
Током целе школске године, задатак Тима је био праћење и посећивање семинара и вебинара који се
тичу пројеката, такмичења и осталих битних конкурса који би помогли школи у даљем унапређивању
рада и напредовања наставника и ученика.
Улога Тима у школској 2021/2022. је да учествује у обезбеђивању услова за побољшање квалитета
рада и развој школе, да израђује пројекте и акте, као и да сарађује са органима школе и другим
субјектима у школи и ван ње ради испуњавања задатака из делокруга рада реализована је и учешћем
на конкурсу Регионалног челенџ фонда и добијањем финансијских средстава од наведеног фонда за
унапређење система дуалног образовања.
У току јуна одржан је заједнички састанак Тима за обезбеђење квалитета и развој установе са
координаторима свих Тимова. Дате су различите сугестије и смернице како би се унапредио квалитет
наставе, а између осталог и практичне наставе.
Извршена је подела задужења везаних за информисање и праћење конкурса, пројеката и семинара који
се тичу релевантих
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Током школске године, рађено је на задатку везано за ЈИСП систем просвете, праћене су обуке путем
вебинара, усклађиван је ЈИСП са Ес Дневником и убацивани подаци по налогу министарства.
У циљу унапређења функсионисања школа је поднела захтев за ПИЦ и ОИД број од националне
Еразмус организације Темпус који је и добила и ушлла у припрему пројекта сарадње са школама из
региона.
Улога Тима у школској 2021/2022. је да учествује у обезбеђивању услова за побољшање квалитета
рада и развој школе, да израђује пројекте и акте, као и да сарађује са органима школе и другим
субјектима у школи и ван ње ради испуњавања задатака из делокруга рада реализована је и учешћем
на конкурсу Регионалног челенџ фонда и добијањем финансијских средстава од наведеног фонда за
унапређење система дуалног образовања.
Извршена је подела задужења везаних за информисање и праћење конкурса, пројеката и семинара који
се тичу релевантих
Конкурисано је за Еразмус + пројекат са средњим школама из Северне Македоније Хрватске под
називом: „2022-1-RS01-KA210-VET-000081314/ KA210-VET-916FEBD4/ Financial education
managing your own budget“
Настављена је сарадња са „InterWet“ који подржавају ПКС и Унисер, а тиче се Организација која
подржава мрежу образовних установа и других институција које пружају стручне праксе, у њиховом
процесу интернационализације и организације пројеката мобилности ученика и наставника. Ученици
су конкурисали за обављање стручне праксе у иностранству, а наставницима је понуђена могућност
да се пријаве на „Job Shadowing“ који им омогућава посету школи у иностранству ради пружања
могућности наставницима и другим запосленима у стручним школама да размене искуства и
информације о системима стручног образовања својих земаља и на тај начин унапреде знања која
земље чланице и земље кандидати Европске уније имају једне о другима. - стицања нових знања о
интеграцији мобилности у наставни план и програм, као и о методологијама учења кроз рад које
примењују, али и другим важним аспектима, попут употребе технологије у настави, предузетничког
образовања и трансверзалних аспеката попут управљачке организације школа. - олакшавања процеса
планирања пратећих пројеката у оквиру новог европског програма 2021–2027. На конкурс се пријавио
координатор Тима Маријан Димитријевић и заузео четврто место на списку, а прва три су изабрана за
посету Малти.
Чланови Тима Цветиновић Ивана и Димитријевић Маријан посетили су конференцију RYCO
Superschools / Regional Youth Cooperation Office коју подржавају земље западног Балкана, а тиче се
сарадње између тих земаља са циљем да се шири мир и интеркултурлна размена и учење између школа
са циљем дугорочног партнерства.
Наша школа је успоставила сарадњу и пронашла партнерску школу истог усмерења из Северне
Македоније из Кочана, потписано је писмо сарадње са Гимназијом "Љупчо Сантов" Кочани, Република
С. Македонија и направљен је заједнички пројекат размене и посете и конкурисано је на позив.
У новембру 2021. године одржано је регионално такмичење Пословни изазов у у организацији
Достигнића младих у Београду. Током два дана такмичења ученици су требали да дају одговор на
задатак такмичења (односно да осмисле производ): Одговорна потрошња и производња?
У децембру је организовано такмичење које је организовала организација Достигнућа младих, а које
је спровео Climate-KIC испред Европског института за иновације и технологије. Такмичење је одржано
на државном нивоу на коме су учешће узеле 42 школе из 26 градова, а тема такмичења је била
Успорење климатских промена.
Свечана церемонија проглашења финалиста Регоналног челенџ фонда је одржана у уторак 01.02.2022.
године у 11часова у хотелу Crown Plaza. Одлуком комисије одабрано је 11 конзорцијума, међу којима
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се налази и конзорцијум Трговачке школе формиран са акредитованим компанијама Mercator-s, DM и
А1, да буду финансирани у првој фази од стране РЦФ.
У марту 2022. године одржано је онлајн такмичење Познавање права потрошача чиме је обележен 15.
март Светски дан заштите потрошача. Учествовали су ученици Економске школе из Кикинде и
ученице Трговачке из Београда.
У априлу 2022. године, на такмичењу решавања студије случаја у компанији „Ваш дом“ ученици су
имали прилику да презентују своје идеје и решења на тему: „Менамент у компанији за намештај“
на Универзитету Сингидунум. Учествовало је 16 тимова из многих школа. Циљ такмичења је био да
се ученици упознају са појмом менаџмента, развијају креативност и да се нађу у улози доносиоца
одлука.
Републичко такмичење из трговинског пословања и практичне наставе за школску 2021/22. годину је
одржано у Економско-трговинској школи у Пожаревцу 1. и 2. априла 2022. год. Ученици Трговачке
школе су у екипном рангу освојили четврто место.
Трговачка школа, се придружила великом броју школа које поводом Европске недеље новца 11.04. –
15.04.2022 .године,одржавају низ активности на ову тему, а одржаване су радионице, такмичење и
презентације на ову тему.
Школа је учествовала на регионалном такмичењу „Ученичка компанија“ у организацији Достигнућа
младих у Србији, регион Београд, одржаног 11. 04. 2022. и 12. 04. 2022. године. Регионално такмичење
из предузетништва у организацији Достигнућа младих у Србији „Ученичка компанија“, се одржало
преко платформе ЗУМ у периоду од 11. 04. до 12. 04. 2022. године за подручје града Београда. На
такмичењу је учествовало шест тимова (Трговачка школа из Београда, Пета економска школа из
Београда, Гимназија из Младеновца – две екипе, Правно-пословна школа Београд, Шеста београдска
гимназија, Машинска школа „Радоје Дакић“ из Београда). У априлу је направљен промотивни видео
спот Трговачке школе.
Координатор Тима:
Димитријевић Маријан

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГА
Даниела Маринковић - психолог на замени, од почетка школске 2021/22 године до средине октобра
2021. радила је на задацима планирања и програмирања, праћења и вредновања васпитно-образовног
рада. Узела je учешће у изради акционог развојног плана рада за ову школску годину, као члан стручног
актива за развојно планирање. Радила је и на изради Годишњег плана рада школе, на изради акционих
планова школских тимова чији je руководилац или члан тима. То су Тимови за развојно планирање,
самовредновање, заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, инклузивног образовања,
Тим за васпитни рад са ученицима и сарадњу са породицом и каријерног вођења и саветовања. Пратила
је прилагођавање ученика првог разреда и пружала помоћ одељенским стерешинама у разрешавању
актуелних проблема. Водила је саветодавне разговоре са ученицима, родитељима и наставницима и
обављала замене на часовима одсутних наставника. Учествовала је у дисциплинским поступцима,
писању образаца за друштвено-корисни рад као и за Центре за социјални рад, за ученике чије се
понашање и напредак прате. Водила је процедуру исписа ученика из првог разреда, попуњавање и
издавање документације као и евиденцију исписаних ученика. Редовно је присуствовала свим
разредним и одељенским већима као и Педагошком колегијуму и Наставничким већима.
Психолог – Оливера Андоновић, од средине октобра 2021. до средине априла 2022. израдила је план
и програм рада психолога за школску 2021/22 годину - глобални и оперативни. Бавила се праћењем,
реализацијом и активностима предвиђених из Развојног плана рада школе, као и реализацијом
активности школског програма. Такође се бавила реализацијом активности којима се развијају
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способности за решавање проблема за спречавање насиља, каријерног вођења и саветовања, пружања
помоћи ученицима којима је била потребна посебна подршка у раду, са којима се радила
индивидуализација и за неке ученике на изради ИОП планова. Као члан Тима за додатну подршку
обављала је васпитне разговоре како са појединцима тако и са целим одељењем.
Бавила се инструктивним радом са младим наставницима и сарађивала са одељењским
старешинама везано за целокупни њихов рад и са ученицима, родитељима као и са вођењем педагошке
документације, о покретању појачаног васпитног рада са ученицима за који рад и евидентирање су
уведени нови обрасци, поред свески за појачан васпитни рад. Пратила је рад млађих наставника –
приправника и посећивала часове наставника и вредновала часове. Уз вредновање часа увек је давала
повратну информацију о часу и како унапредити наставу. Пружала је наставницима помоћ у решавању
васпитних и других ситуационих проблема, као и подршку одељењским старешинама и наставницима
у раду са родитељима ученика односно старатељима.
На Наставничком већу одржала је стручну тему под називом „Асертивна комуникација“.
Припремљене анкете о социо-економском и здравственом стању ученика су одељењске старешине
поделиле родитељима, како би прикупили важне информације о свим ученицима. Присуствовала је
часовима одељењске заједнице, на којима је разговарано о правилима понашања у школи и начинима
комуникације. Спроводила је анкете „Како проводимо слободно време“ и „Колико знамо о болестима
зависности“, и анкету „Како реагујемо на ситуације насиља“.
Свакодневно је саветодавно радила са ученицима који су се обраћали за помоћ у решавању
проблема, који су имали тешкоћа у учењу и који су изостајали са наставе и правили васпитне проблеме
– ометали наставу, испољавали неки вид неадекватног и агресивног понашања или због недолажења у
школу. Пружала је психолошку помоћ појединицима групи ученика или целом разреду у проблемским
ситуацијама.
Учествовала је у појачаном васпитном раду ученика, који су вршили повреде правила понашања у
школи и на васпитно-дисциплинским поступцима, обављала разговоре са ученицима и њиховим
родитељима.
Посебно је радила са ученицима за које је утврђено да је потребна додатна образовна подршка у
раду, као и са њиховим одељењским старешинама и целим одељењским већем на упознавању са
ситуацијом. Информисала је наставнике са којим ученицима и на који начин треба да спроводе
васпитни процес. Са одељењским старешинама радила је на изради педагошких профила за те ученике
и индивидуализованог плана рада и обављала разговоре са њиховим родитељима. За три ученика у овој
школској години израђиван је ИОП-2 програм, који је започет још у основној школи. Цела процедура
је спроведена, формирани су тимови за пружање додатне подршке, уз сагласност родитеља и
Педагошког колегијума, направљени планови и континуирано праћен рад и постигнуће тих ученика.
Радила је са ученицима на професионалном информисању и саветовању ученика завршних година,
као и каријерном вођењу. Такође је радила на унапређивању њихових компетенција, ставова, вредности
потребних за живот. Подучавала их је у развијању мотивације, уважавања различитости, стратегијама
учења, као и развијању социјалних вештина - ненасилне комуникације, вештини решавања проблема,
доношењу одлуке и здравих стилова живота.
Током школске године сарађивала је и саветодавно радила са родитељима ученика на решавању
проблема, ако су постојале неке сметње у учењу, развоју, понашању. Обављала је разговоре са
родитељима чија су деца вршила повреду правила понашања, ако су била агресивна и која су била под
појачаним васпитним радом. Имала је учешћа у раду Савета родитеља, где се информисало о важним
питањима везано за процес наставе, понашање и учење ученика. Сарађивала је са директором,
помоћницима директора и другим стручним сарадницима на припреми школских докумената,
прегледа, извештаја и анализа. Такође је учествовала у решавању актуелних проблема у школи.
Што се тиче аналитичко-истраживачких послова, истраживала је социо-економски и породични
статус ученика, радила је на професионалном развоју ученика завршних разреда, затим у тиму на
анализи успеха, дисциплине и редовности похађања наставе ученика и компарацију са резултатима са
претходних година, као и другим аналитичким пословима школе.
Учествовала је у раду одељењских и разредних већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума,
тимовима школе, стручних већа. На разредним већима, на челу са директором школе, са сваким
одељењским старешином, дискутовано је и давана су упутства везано за вођење ученичке
документације, вођење појачаног васпитног рада и Ес-дневника, поступцима у случају када ученици
не долазе у школу, појединачним проблемима и свим важним питањима за функционисање у школском
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животу. Радила је на прегледу педагошке документације, прегледу ес-дневника и одржавања часова на
платформи Мајкрософт Тимс, и на проверавању тачно унешених података у матичне књиге. Радила је
послове одељењског старешине првог разреда за ванредне ученике.
Имала је сарадњу са стручним институцијама из друштвене средине: Центрима за социјални рад у циљу решавања проблема ученика и здравственим институцијама. Редовно је водила евиденцију о
сопственом раду, о раду са ученицима, наставницима, родитељима, о извршеним анализама,
истраживањима и састанцима. Усавршавала се праћењем стручне литературе и учествовала у
интерном усавршавању.
Психолог на замени, Милица Сретић Танасијевић, у периоду од средине маја до краја школске
године, обављала је задатке планирања и програмирања, праћења и вредновања васпитно-образовног
рада.
Упознала се са релевантним законима, протоколима, плановима, програмима, документацијом,
извештајима, затим организацијом и процесима рада у школи, као и пратећим апликацијама.
Информисала се и о раду тимова којима припада као координатор или члан: Тим за инклузивно
образовање и додатну образовно-васпитну подршку ученицима, Тим за васпитни рад и сарадњу са
породицом, Тим за самовредновање квалитета рада школе, Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и Тим за каријерно вођење и саветовање. Свакодневно је обављала
саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима, укључујући разговоре са ученицима под
појачаним васпитним радом и изреченим васпитно- дисциплинским мерама и њихово праћење.
Ученици су се самоиницијативно обраћали за савете за ефикасније учење, решавање конфликтних
ситуација са другим ученицима и/или наставницима и сл., али су обављани разговори и са ученицима
који су ометали наставу, изостајали са наставе или на било који начин испољавали непримерено
понашање или чинили повреде школских правила. Остварила је сарадњу са руководством, одељењским
старешинама, члановима ПП службе и родитељима у циљу решавања изазовних ситуација са
ученицима, који захтевају тимски приступ. Редовно је учествовала на Одељењским и Наставничким
већима, Педагошком колегијуму и Савету родитеља. Обављала је замене на часовима одсутних
наставника одржавајући часове одељењске заједнице на релевантне теме. Узела је учешће на састанку
Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на тему предложених мера
од стране Просветне инспекције. У оквиру рада Тима за инклузивно образовање учествовала је у
изради захтева за додатну подршку од стране Средње занатске школе, за ученике који се образују по
ИОП 2 за наредну школску годину. Путем предлога и сугестија укључила се у израду коначне верзије
упитника за самовредновање за ученике, наставнике и родитеље. Учествовала је у припреми података
о успеху ученика завршних разреда за избор Ђака генерације. Прикупљала је и сумирала податке о
измени обавезних и стручних изборних предмета за наредну школску годину. Активно је допринела у
комисији за прегледање педагошке документације пред сам крај школске године.
У својству психолога – помоћника, Даниела Маринковић, у периоду од средине октобра 2021. до
краја школске 2021/22 године, радила је на задацима планирања и програмирања, праћења и
вредновања васпитно-образовног рада. Радила је на изради и састављању Полугодишњег плана рада
као и на изради Школског програма за период 2022-2026. године. Учествовала је у дисциплинским
поступцима, писању образаца за друштвено-корисни рад као и за Центре за социјални рад, за ученике
чије се понашање и напредак прате. У ту сврху, обављала је и разговоре са ученицима и њиховим
родитељима. Сарађивала је са психологом школе Оливером Андоновић и пружала помоћ и подршку у
раду њеној замени Милици Сретић Танасијевић, по великом броју питања која се тичу активности и
задатака ПП службе. Редовно је присуствовала свим разредним и одељенским већима као и
Педагошком колегијуму и Наставничким већима. Учествовала је као члан тима или професионална
подршка, у састанцима Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, инклузивног образовања, Тима за васпитни рад са ученицима и сарадњу са породицом
као и Актива за развојно планирање. Посебно је била ангажована у праћењу рада и напретка ученика
који раде по ИОП-2 и прикупљању документације од одељењских старешина. Радила је на прегледу ес
дневника током школске године као и на прегледу школске документације на крају школске године.
Свакодневно је саветодавно радила са ученицима који су се обраћали за помоћ у решавању
проблема, међу којима су: тешкоће у учењу, изостајање са наставе, ометање наставе, разни видови
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неадекватног или агресивног понашања и сл. Пружала је психолошку помоћ појединицима и групи
ученика у проблемским ситуацијама. У просторијама библиотеке редовно је обављала континуиране
саветодавне/психотерапијске разговоре са ученицима који су показали мотивацију да реше своје личне
проблеме. Такође је обављала саветодавне разговоре и са родитељима ученика и одељењским
старешинама који би самоиницијативно дошли и потражили помоћ у решавању проблема код
појединаца или групе ученика из свог одељења. Помагала је неколицини заинтересованих ученика у
избору будућег занимања, а неретко је обављала и разговоре са целим одељењем на тему
професионалне оријентације.
Имала је сарадњу са стручним институцијама као што су Центри за социјални рад - у циљу
решавања проблема ученика, као и са другим основним и средњим школама у циљу прикупљања
потребне документације за ИОП ученике или другој врсти подршке. Редовно је водила евиденцију о
сопственом раду, о раду са ученицима, наставницима и родитељима. Усавршавала се праћењем стручне
литературе и учествовала у интерном и екстерном усавршавању.

За психолога Оливеру Андоновић –
Даниела Маринковић и Милица Сретић Танасијевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ за шк.2021/22.год.
Током првог полугодишта сам радила по плану рада педагога. Учествовавала сам у изради
појединих делова годишњег плана рада школе ( плана рада стручног усавршавања наставника, план
рада одељењског старешине), плана за самовредновање и развојног плана школе. Учествовала сам у
формирању одељења првог разреда. Учествовала сам у ажурирању података за допунску и додатну
наставу на првом тромесечју. Пратила сам реализацију израде годишњих и оперативних планова
заједно са колегиницом Јеленом Руњић. Имала сам сарадњу са наставницима и учествовала сам као
члан тима приликом посете часовима наставницима заједно са управом школе. Присуствовала сам
часовима угледне наставе. Учествовала сам у припремању матичних књига за одељењске старешине
првог рзреда као и ажурирању матичних књига за други, трећи и четврти разред. Имала сам
саветодавне разговоре са ученицима. Учествовала сам у раду одељењских и разредних већа,
Наставничког већа, Савета родитеља, Педагошког колегијума. Сарађивала сам у раду са директором,
помоћницима директора и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова, а то су тим за
стручно усавршавање наставника и за самовредновање, чији сам координатор, тима за развојно
планирање, за израду школског програма, каријерно вођење и саветовање. Учествовала сам у
организовању семинара за наставнике, који се зове „Превентивна улога појачаног васпитног и његова
повезаност са васпитним мерама“, који ће бити реализован у понедељак, 17. 1. 2022. године. и семинар
носи 8 бодова. Такође сам похађала семинар под називом „Обука за планирање, спровођење и праћење
мера за спречавање осипања ученика“. Имала сам замене часова Грађанског васпитања за први и трећи
разред. Учествовала сам у реализацији замена часова наставника.
Присуствовала сам online састанку дана 18. 2.2022. године под називом „Подршка развоју здравих
стилова живота код ученика“. Овај састанак је реализован у циљу развоја и јачања компетенција
стручних сарадника и размене искустава у оквиру сарадње Педагошког друштва Србије и Друштва
психолога Србије. Састанак је одражала Ружица Петровић Гашевић, психолог из Геодетске школе у
Београду. Састанак је одржан путем ZOOM платформе.
Присуствовала сам Републичкој секцији стручних сарадника у уторак, 22.2.2022. Тема је била
Дигитална безбедност. Изглагачи су биле Емина Бековић из Министарства трговине, туризма и
телекомуникација и Станислава Вучковић са платформе „Све је ок“ – UNICEF. Госпођа Емина је
75

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2021/2022.

промовисала сајт „Паметно и безбедно – Национални контакт центар за безбедност деце на Интернету.
Дана 22.3.2022. године смо се психолог и ја пријавиле за online обуку за педагошке асистенте,
који пружају подршку Ромским ученицима. Позив је стигао из Школске управе Београда.
Дана 24. 3. 2022. сам учествовала на online састанаку под називом „ Функција школских тимова –
да ли се у промењеним условима рада школа мењају приоритети, циљеви и начини рада тимова „ у
организацији Педагошког Друштва Србије.
Дана 26. 3. 2022. сам присуствовала online семинару под називом „Безбедност деце на Интернету
у сарадњи са родитељима“. Семинар је организовало Педагошко Друштво Србије, а реализатови
семинари су били Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије и Farida Bassioni – Стаменић,
doctor medicine, мастер јавног здравља.. Семинар је под редним бројем 13 и носи 8 бодова.
Учествовала сам као дежурни наставник на пилотирању пробне матуре из Српског језика и
Математике.
У четвртак, 21. априла 2022. сам присуствовала конференцији „Чувам те“ у Дому Омладине .
У уторак, 26.04.2022. године сам присуствовала Републичкој секцији стручних сарадника која је
одржана online (преко зум апликације) у 18 часова. Дневни ред је био ,,Улога стручних сарадника у
превенцији насиља и заштити ученика од сексуалне, радне и вишеструке експлоатације”. Излагачи су
били : Александра Иконов – члан тима платформе ,,Чувам те” и координатор образовног рајвојног
тима платформе ,,Kampster” и Јелена Анђелић – стручни сарадник за међународну сарадњу, миграције
и координатор Програма борбе против трговине људима Црвеног крста Србије.
У четвртак, 28.4.2022. сам присуствовала Zoom vebinar-у под називом „На кафи са педагогом проблеми у грађењу односа наставника и ученика“ у организацији Педагошког Друштва Војводине.
Учествовавала сам у изради Школског програма за наредне четири године. Сви су дали допринос,
управа школе, сви руководиоци стручних већа и њихови чланови, Јелена Руњић, Јелена Ранковић
Николић и Маријан Димитријевић.
Имала сам 92 ( деведесетдва) замене часова у овој школској години.
Светлана Петровић, педагог

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШК. 2021/2022. ГОДИНУ
У школској 2021/2022. години настава се изводила непосредно у школи. У септембру и октобру
2021. године радило се по комбинованом моделу (одељења су подељена у две групе, једна група
одељења наставу прати у школи, а друга група на даљину) услед превентивних мера ради заштите од
заразних болести (Sars COVID 19). Библиотека је у том периоду радила нормално, у обе смене.
Библиотекари континуирано сарађују са стручним већима, педагогом и директорком школе у
планирању набавке литературе за ученике и наставнике из различитих области знања и стручне
методичко-педагошке литературе. У овој школској години није набављана библиотечка грађа, ни
лектире за потребе наставе, нити белетристика. У септембру 2021. године набављен је 41 уџбеник за
потребе наставе, у складу са потребама стручних већа. Од Економског факултета библиотека је добила
33 стручне књиге из области економских наука. У априлу 2022. године библиотеци је Педагошко
друштво Србије донирало своја издања. У јуну су набављане књиге за награђивање одличних ученика
завршних разреда.
У школској години, 2019/2020. рађена је ревизија фонда библиотеке и тада је утврђено стварно
стање фонда – 13.488 књижних јединица. Одељење за унапређење библиотечке делатности Библиотеке
града Београда је, на основу члана 25 Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени
гласник РС број 52/11) 17. маја 2021. године извршило надзор над стручним радом школске
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библиотеке. Надзор је обављен од стране овлашћеног стручног радника Одељења за унапређење
библиотечке делатности Библиотеке града Београда, начелника Одељења Марине Неђић уз присуство
оба школска библиотекара. Након спроведеног надзора, достављен нам је Записник о извршеном
надзору над стручним радом по коме ће се поступати у наредном периоду. Тим поводом, урађена је
делимична ревизија при којој је излучено више од 5000 неупотребљивих књижних јединица, тако да
је стварно стање фонда 8427 књижних јединица.
У овој школској години набављен је програм за библиотечко пословање „ИБГ”, инсталиран је и
библиотекарке су прошле обуку. У наредном периоду пред њима је уношење библиотечке грађе у
програм, као и свих чланова библиотеке.
Библиотекар Даниела Маринковић похађала Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења и Обуку за планирање, спровођење и праћење мера за осипање
ученика а Јелена Ранковић Николић Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за
развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности ученика и Превентивна
улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама. Такође, Јелена Ранковић
Николић је присуствовала стручно скупу Дигитално образовање 2022. У школској 2021/2022. години
Јелена Ранковић Николић је остварила 111 бодова стручног усавршавања у установи. Библиотекари
по потреби одлазе на дежурства као и замене одсутних професора, а Јелена Ранковић Николић
обављала је и стручне замене професора српског језика и књижевности.
Библиотекар Јелена Ранковић Николић је водила ученике на културне догађаје (позоришне
представе и концерте). Од ове школске године, библиотека је домаћин новинарске секције.
Библиотекар Јелена Ранковић Николић као члан Тима за стручно усавршавање ради стручно
усавршавање унутар установе, као и на уношењу података о екстерном стручном усавршавању
запослених у ЈИСП. Ради и као записничар Испитног одбора школе. Редовно присуствује седницама
Педагошког колегијума. Учествовала је у прављењу Школског програма за период 2022-2026. година.
Библиотекар Даниела Маринковић била је активно укључена у послове психолошко-педагошке
службе, који се тичу ученика који раде по ИОП-у 2 или ученика који испољавају бихејвиоралне,
социјалне или емоционалне потешкоће, као и потешкоће у учењу. У овом домену готово свакодневно
је обављала разговоре са ученицима, родитељима и одељењским старешинама у циљу помоћи
ученицима и разрешавања актуелних проблема. Присуствовала је одељењским већима свих разреда,
Наставничким већима као и Педагошким колегијумима, у циљу праћења актуелне ситуације у школи.
Учествовала је као члан тима или професионална подршка, у састанцима и активностима Тима за
самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за
инклузивног образовања, Тима за васпитни рад са ученицима и сарадњу са породицом као и Актива за
развојно планирање.
Услед пандемије и епидемије нису одржане културне манифестације које су биле у плану да се
посете, попут Сајма књига. Библиотекар Јелена Ранковић Николић спровела је анкету међу ученицима
са питањима: „Коју си књигу последњу прочитао/-ла? Коју књигу препоручујеш својим вршњацима?
Коју књигу треба уврстити у књижни фонд библиотеке?”.
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 протеклог периода
обављан је и други низ послова.
Библиотекари фотокопирају сав потребан материјал наставницима за потребе реализације наставе.
Веома често су ангажоване у заменама часова, затим у раду испитног одбора, комисијама за преглед
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школске документације и текућим задацима. Библиотекари су били ангажовани на испитима за
ванредне ученике. Библиотекар Јелена Ранковић Николић била је задужена за писање Летописа
Трговачке школе за 2020/2021. годину.
Ученици су током школске године користили читаоницу где су се припремали за наставу и радили
реферате из појединих предмета.
Библиотекарке сарађују са матичном библиотеком Стари град, активом библиотекара Стари град
и великим бројем издавачких кућа. У овој школској години библиотекар Јелена Ранковић Николић је
завршила приправнички стаж, успешно и у потпуности савладала програм и способна је да самостално
обавља посао библиотекара према мишљењу комисије у саставу Мира Лекић, директор школе, као
председник комисије, Даниела Маринковић, библиотекар школе – стручни сарадник, члан комисије,
Светлана Петровић, педагог школе, члан комисије и Марија Грујић, библиотекар Математичке
гимназије у Београду, члан комисије. Пријављена је за полагање испита за лиценцу.
Остварена је добра сарадња са стручним већима у школи и Управом школе.
Библиотекарке су редовно пратиле позајмљивање и враћање књига, редовно опомињале ученике
на рокове и на важност њиховог поштовања и говориле о значају књиге и њеном чувању. На крају
првог полугодишта и на крају школске године формирале су спискове ученика који дугују књиге и
обавестиле одељењске старешине путем мејла и истицањем спискова на огласној табли зборнице.
У школску библиотеку учлањен је 471 ученик и 115 радника школе (укључујући и наставнике на
замени). У школској 2021/2022. години остварена је одлична сарадња библиотекара и ученика школе,
чији је однос на високом нивоу уз обострано поштовање.

Библиотекарке:
Јелена Ранковић Николић и
Даниела Маринковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСПИТНОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Испитни одбор се током школске 2021/2022. године састајао по плану рада и одржано је осам
седница којима је председавала директор школе Мира Лекић, а присутни су били сви чланови.
Временски оквир седница је следећи:









1. седница 04. 02. 2022.
2. седница 24. 02. 2022.
3. седница 07. 06. 2022.
4. седница 17. 06. 2022.
5. седница 23. 06. 2022.
6. седница 18. 08. 2022.
7. седница 26. 08. 2022.
8. седница 29. 08. 2022.

На седницама Испитног одбора разматране су следеће активности:



Предлози и усвајање тема за матурски писмени задатак из српског језика и књижевности;
Утврђивање и усвајање спискова редовних и ванредних ученика који имају право да полажу
завршни, матурски или специјалистички испит;
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Разматрање и усвајање предлога испитних комисија и распореда полагања завршних и
матурских испита и специјалистичког;
Анализирани су извештаји о резултатима полагања матурских и завршних испита редовних и
ванредних ученика, као и специјалистичког испита.
Извештај саставила:
Јелена Ранковић Николић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
Управни, нормативно-правни и други правни послови припадају пословима које обавља
секретар Школе.
У складу са тим секретар Школе је у току школске 2021/2022. године обављао:
 Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих
 Усклађивање аката школе са законским изменама и допунама
 Учествовање у раду Тима за васпитни рад и сарадњу са породицом (појачан васпитни рад са
ученицима и додатну подршку и рад са новопридошлим ученицима)
 Припремање документације за редовни и ванредне инспекцијске надзоре
 Похађање стручних семинара
 Израда решења и уговора у вези са радно-правним статусом запослених ( заснивање и
престанак радног односа, промене уговорних обавеза, решења о платама, решења о годишњим
одморима, плаћеним одсуствима,...)
 Пријавe и одјавe запослених (М обрасци, електронска пријава путем Централног регистра и
преко служби ПИО фонда )
 Прикупљање, обрада и унос података у ЈИСП и постављање Решења о
 Израда решења у вези са уписом ученика у Школу, променом образовног профила, полагањем
испита ученика
 Спровођење поступка и израда документације у вези са јавном набавком услуге -екскурзије
 Израда закључака и решења у вези са васпитно-дисциплинским поступцима за теже повреде
обавеза ученика и повреде забрана, вођење записника на састанцима
 Вођење записника на седницама Школског одбора, израда и чување документације
 Спровођење поступка и израда документације у вези са јавном набавком услуга -електричне
енергије
 Спровођење поступка и израда документације у вези са закупом фискултурне сале за
извођење наставе физичког васпитања
 Пружање правне заштите и информација ученицима и запосленима
 Пружање правне заштите пред Прекршајним судом
 Поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
 Контрола уговора закључених са пословним сарадницима по јавним набавкама
 Кореспонденција са са другим установама, држаним органима и пословним сарадницима у
вези са правним пословима у домену рада Школе
 Вођење правно-административних послова
 Учествовање у самовредновању
 Пружање подршке комисији по конкурсу за пријем запослених на неодређено време
 Пружање подршке комисији по конкурсу за избор директора школе.
 Спровођење поступка јавне набавке за екскурзију за школску 2022/2023 године
 Све друге послове из делокруга рада секретара школе
Секретар школе
Софија Пјешчић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА ШКОЛЕ
Послови које је рачуноводство обавило у школскoj 2021/2022. године предвиђене Законом и
Годишњим планом рада школе:
-

-

-

-

-

-

-

исплата зарада и накнада зарада запосленима и достављање обрачунских листи;
Обрачун и израда захтева за јубиларне награде запослених за 2021.годину
исплата јубиларних награда запосленима за 2021.годину;
месечно достављање обрасца ИОСИ пореској управи електронским путем;
дневно књижење;
подношење налога за пренос Управи за Трезор;
месечно достављање захтева за трансфер средстава на име допуна Бус – Плус и превоза ван
система Бус Плуса за запослене, закуп сале и санитарних прегледа ученика и запослених,
Секретаријату за образовање и дечију заштиту;
месечно правдање извршених допуна за превоз запослених, Секретаријату за образовање и
дечију заштиту;
месечно достављање попуњених табела и то: 1. додатна средства за замене одсутних радника,
2. Број извршилаца, 3. Планирање минималне зараде и достав љање захтева за додатна
средств, електронским путем Министарству просвете – Школска управа;
месечно обрачунавање боловања преко 30 дана и достављање истих Републичком фонду за
здравствено осигурање;
израда и достављање образаца М-4 и М-8 Републичком фонду ПИО по замолницама;
обрачун отпремнина и достављање Министарству просвете – Школској управи;
свакодневна провера у ЦРФ-у и е-фактурама о послатим и учитаним фактурама које се односе
на пословање школе, и њихово измиривање (плаћање), попуњавањем обрасца, налог за пренос
и достављање Управи за Трезор;
достављање извршеног обрачуна плате управи за Трезор: образац 1 – матични подаци,
образац 2 – подаци о часовима рада, образац 3 – подаци о обрачунатим платама. Обрачун
плате доставља се 2 пута месечно;
израда кварталних извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар, јануардецембар 2021, јануар-март и јануар-јун 2022. Године - образац 5 и достава истих Управи за
трезор у електронској горми, кроз информациони систем за подношење финансијских
извештаја (ИСПФИ);
Годишњи извештај озакљученим уговорима у поступцима јавних набавки и подаци о
поступцима на које се Закон о јавним набавкама не примењује , формирање и слање
извештаја за УЈН и ДРИ .
вођење средстава прикупљених од родитеља;
евиденција сопствених прихода – школарина;
годишњи попис имовине и обавеза, усаглашавање потраживања и обавеза;
Израда предлога измене финансијског плана за 2021.годину;
Израда предлога измене плана јавних набавки за 2021.годину;
Израда предлога измене плана набавки на које се Закон о ЈН не примењује за 2021.годину и
достављање истог ШО на усвајање ;
израда финансијског плана за 2022.годину;
израда плана јавних набавки за 2022.годину и достављање истог ШО на усвајање ;
израда плана набавки на које се Закон о ЈН не примењује за 2022.годину и достављање истог
ШО на усвајање ;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Израда завршног рачуна за 2021.годину ( образац 1,2,3,4 и 5) и достављање истог, Управи за
трезор у електронској форми, кроз информациони систем за подношење финансијских
извештаја (ИСПФИ);
Израда финансијског извештаја за 2021.годину и достављање истог ШО на усвајање;
Израда предлога измене и допуне финансијског плана за 2022.годину и достављање истог ШО
на усвајање;
Израда предлога измене и допуне плана ЈН за 2022.годину и достављање истог ШО на
усвајање;
Израда предлога измене и допуне плана набавки на које се Закон о ЈН не примењује за
2022.годину и достављање истог ШО на усвајање ;
Израда предлога Финансијског плана за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025.годину,
достављање истог ШО на усвајање и уношење података у апликацију ИФИСуП ;
месечно достављање података о броју запослених и исплаћеним зарадама у CROSO;
Достављање Градском секретаријату захтеве за исплату солидарних помоћи запосленима због
боловања дужег од 3 месеца .
Исплата уплаћених средстава на име солидарне помоћи.
Израда и учитавање пореске пријаве за утврђени порез на имовину за 2022.годину( Образац
ППИ-1 и Образац Прилог 2 уз пореску пријавуППИ-1) преко портала Локалне самоуправе
Стари град.
Израда и достављање Годишњег извештаја о систему финансијског упрвљања и контроле
(Образац ФУК) за предходну 2021. годину Министарству финансија – Сектор централној
јединици за хармонизацију.
Израда и подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за
2021.годину (Образац ПБН , ПДН и ИПОНО) електронским путем Пореској управи.
Попуњавање табела за правдање редовних материјалних трошкова за III и IV квартал
2021.године и извештај о одобреним средствима од стране Секретаријата за образовање и
дечју заштиту, и достављање истих Градском секретаријату у електронској форми и
скенирано.
Израда периодичног финансијског извештаја - образац 5 Извршење Буџета, за 3 и 4 квартал
2021.годину и за 1 и 2 квартал 2022.годину и достављање истог Управи за трезор у
електронској форми, кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја
(ИСПФИ);
Израда документације за покретање поступка набавке добра, услуга и радова на које се Закон
не примењује.
Израда захтева за обезбеђење и пренос средстава Градског секретаријата за образовање и
дечју заштиту за набавку услуга - израда Плана заштите од пожара, Израда Процене ризика
од катастрофа и план заштите и спасаванја и Акта о процени ризика у заштити лица, имовине
и пословања,
Израда захтева за обезбеђење и пренос средстава Градског секретаријата за образовање и
дечју заштиту за набавку услуга – Израда техничке документације за адаптацију, санацију и
реконструкцију дела објекта школе;
Израда захтева за обезбеђење и пренос средстава Градског секретаријата за образовање и
дечју заштиту за набавку добра – рачунарска опрема.
Попуњавање образаца за дозвољене минусе и кредите, запосленима
Мирјана Шекуларац, шеф рачуноводства
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕХИНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
-

-

Послови које је техничар одржавања обавио у школскoj 2021/2022. години:
Упис ученика на платформи Е уписи
Ажурирање софтвера на свим рутера у школи
Урађена је оптимизација лаптопова и таблет уређаја како би били оптимални за рад наставника
у Е-дневнику.
Обављен је преглед рачунара у учионицама 25, 25а, 26 27 и 36, урађено је тестирање
рачунарских компоненти приликом ког су неисправне компоненте замењене новим. Урађено је
скенирање на вирусе и оптимизација програма као и преинсталација система на рачунарима
где је то било неопходно и поправљање поломљених делова рачунарских кућишта.
Урађено је испитивање тржишта и набавка рачунарских делова од прихода добијених од
Министратва просвете и продужени уговори са фирмама за набавку потртеба школе
Техничка подршка за наставу на даљину, вебинаре и такмичања ученика на разним
такмичењеима спроведеним на даљину
Урађена је техничка подршка током свих школских манифестација где је коришћена
рачунарска опрема и озвучење.
Током целе године рађено је скенирање рачунара на вирусе и отклањање кварова на интернет
мрежи и рачунарској опреми.
Ажуриран је попис рачунарске опреме у целој школи.
Пред испите матуре проверавани су рачунари у учионицама 25,25а,26 и оптимизовани за
полагање истих.
У кабинету 8 је урађена је оптимизација за ИТ наставу и додато је нових 10 лаптоп рачунара
Уређена је редован вага и фискалних каса
Конфигурисање нових рутера постављених на четвртом и петом спрату
Конфигурисање нових 40 таблет уређаја за потребе наставника
Уношење података у ЈИСП платформи
Штампање сведочанства и диплома ученика завршних година
Набавка посетера за потребе школе
Подршка приликом преласка рачуноводства на е- фактурисање
Александар Крстић,
техничар одржавања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМАРА ШКОЛЕ
У току школске године и за време летњег распуста урађени су следећи послови:
- Замењени плотови на трећем спрату – сви, укључујући и улазна врата
- Кречене и глетоване све учионице где су зидови били исписани или оштећени
- Замена 9 арматура на неонкама које су престале са радом – 20 неонки и 20 стартера
- Замењено 15 неонки и стартера
- Замењена стакла која су попуцала
- Замењене браве које су покварене
- Постављени дозатори за течни сапун у тоалетима
- Замењено 6 шоља за WC
- Замењено осам црева од казанчића до шоље
- Замењена славина у кухињи и наставничком тоалету
- Постављена су три аутомата за дезинфекцију руку и пуштена у рад
- Постављене су даске за шоље у тоалетима
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- Поправљено 7 водокотлића и замењено три водокотлића
- Попорављане и замењене оштећене клупе
- Поправљено 50 столица и наслона
- Замењене утичнице по учионицама – постављене дупле
- Урамљивање паноа за учионице
- Организација хемијског чишћења тепиха у школи
- Обављена сва санитарна и хигијенска заштита у школи због пандемије корона вируса
- Обављена дезинфекција, дезинсекција и дератизација просторија школе
- Обављени радови на канализационој мрежи у подруму школе која је била запушена уз помоћ екипа
за хитне интервенције Секретаријата за образовање
- У Хиландарској и Цетињској улици замењена црева за одвод воде (око 200м) од клима уређаја који
су били попуцали и дотрајали
- Замењене переца сијалице (15 комада) у просторијама школе
- Обављана сва остала текућа одржавања у опису посла домара школе

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАДУЖЕНИХ ОСОБА ЗА ВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2021/2022. ГОДИНУ
У школској 2021/2022. години састав Тима за подршку Ученичком парламенту чинили су Урош
Јевремовић, Ана Лукић, Сузана Трифуновић, Тамара Јовановић, Марина Пецикоза и Огњен Раца.
Због врло специфичне ситуације са којом смо се сусрели одмах на почетку школске године, тачније
због комбиноване наставе, поделе одељења, и великог раскорака у међусменама, Парламент је било
теже одржати, али смо упркос свему ипак успевали да спроведемо зацртане планове.
Парламентарци су се окупили у свечаној сали школе у току међусмене, где смо пожелели
добродошлицу новим члановима, а одмах затим предочили значај и улогу Ученичког парламента, као
једног од битнијих органа школе и свакодневног живота наших ученика, у чему нам је помогла
психолог школе Оливера Андоновић. Циљ јесте побољшање атмосфере у школи, оснаживање младих
за доношење заједничких одлука, асертивна комуникација, слобода говора и боља информисаност
ученика. Она је ученицима споменула и све Тимове који постоје у школи, попут Тима за борбу против
насиља, Тима за подршку ученицима у учењу, па су тако изабрани и чланови УП за поједине Тимове
у школи. Обавештени су и о Акционом развојном плану школе. Парламент је конституисан, за
председника је изабрана ученица Невена Јелић одељења 3-8, те је након представљања она
једногласно изабрана. Заменик је Маја Ђокић (одељење 4-6), Записничар је Лена Вранић (одељење 15). Оформљен је и Савет, а члан који ће заступати УП у Школском одбору је Теодора Главина из
одељења 4-7.
Уследила је на самом почетку актуелна тема Covid 19, при чему смо скренули пажњу на неопходност
ношења заштитних маски и држања дистанце. Ученици су добро информисани о мерама заштите и
предострожностима. Након тога тема је била нова платформа за учење, при чему су чланови износили
своја мишљења, као и оно што им се допада и не допада код исте. Били смо ту и да појаснимо
евентуалне нејасноће.
Покушали смо да подстакнемо матуранте на учествовање на такмичењу у организацији Факултета за
примењени менаџмент, економију и финансије (у даљем тексту МЕФ), који је пету годину заредом
организовао едукативни циклус предавања и такмичења намењеног матурантима средњих школа под
називом МЕФ Лига знања 2021. као и да су се могли пријавити на Students Short Term Mobility –
пројекат INTERVET WB за 360 ученика свих стручних школа из 6 држава Западног Балкана, да
стажирају у иностранству у току једног месеца – одредиште Лион – Француска.
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На једном од састанака чланови су имали прилику да поставе питања и директорки школе, Мири
Лекић, која је говорила о понашању ученика у школи - на часовима и ходницима школе, скрећући
пажњу на вршњачко насиље, као и постојање Тима за борбу против насиља.

Дана 23. и 24.11.2021. год. одржано је регионално такмичење Пословни изазов у у организацији
Достигнића младих у Београду. Током два дана такмичења ученици је требало да дају одговор на
задатак такмичења (односно да осмисле производ): Одговорна потрошња и производња? Један од
глобално најважнијих циљева! Како преполовити бацање хране, смањити отпад и
подићи свест о одрживом развоју? Наше ученице у саставу : Рељин Анђела, Поповић Ања, Манић
Теодора, Нађа Милисав из одељења III-7 и Вељовић Милица из одељења III-2 , заједно са професорком
Јеленом Руњић, су показале велико умеће, како у долажењу до идеје,тако и у самој изради бизнис
плана и презентације.
30.11.2021. године одржан је VII Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање у онлајн
формату путем ZOOM платформе, у организацији Београдске отворене школе.Тим за каријерно
вођење и саветовање наше школе је учествовао на сајму у својству излагача. Нашу школу на сајму
представиле су Јулијана Новичић и Марица Кнежевић, као и ученици I9 одељења који су
учествовали у активностима. За овај догађај припремљена су три видео снимка, а поред тога рад тима
је и усмено презентован у времену предвиђеном пропозицијама организатора
Дана 15. и 16. децембра 2021. године, одржано је такмичење на државном нивоу на коме су учешће
узеле 42 школе из 26 градова, а тема такмичења је била Успорење климатских промена. Такмичење
је део програма Млади иноватори, које је организовала организација Достигнућа младих, а које је
спровео Climate-KIC испред Европског института за иновације и технологије.Трговачку школу су
представљали Лазар Бибић, Милена Павловић, Јелисавета Марић, Милица Шарић и Марко Павловић
заједно са професорком Славицом Божић. Они су показали завидан ниво, како знања, тако и
елоквентности, које су стекли у Трговачкој школи, те тиме указали на неке аспекте задатка у већој
мери у односу на остале школе које су узеле учешће на такмичењу.
Предузеће које су чинили представници Трговачке школе се звало ECOTRADE.
Састанке и активности ученичког парламента у другом полугодишту било је лакше реализовати због
враћања установе на непосредни модел организације и учења.
Представници ученичког парламента поново су подстицани да се изјасне на тему вршњачког насиља
у свом одељењу, ужем или ширем школском окружењу и да отворено говоре о постојећим или
потенцијалним конфликтима. Ученици су подсећени на постојање и улогу Тим за заштиту ученика од
насиља. Такође, информисани су и о резултатима самовредновања од стране ученика и њихових
родитеља (области ЕТОС и организација рада школе). Приказане су ставке са најнижим и највишим
просечним оценама ученика и њихових родитеља.
Ученицима је објашњен ЈИСП – јединствени информациони систем просвете – систем који омогућава
тачан преглед ученика, у које школе иду, у које школе се уписују након завршених основних школа,
да ли након тога уписују факултете или иду на тржиште рада, колико су се брзо запослили и за коју
просечну плату, итд. Такође, овај систем подразумева и да се сваком ученику/студенту додели
Јединствени образовни број (ЈОБ), чиме се они прате кроз целокупно школовање.
Представљен је пројекат „INTERVET“ који ученицима стручних школа нуди могућност стажирања у
Пољској, у сврху стицања техничких и професионалних вештина. Ученицима би наставним планом
било предвиђено стажирање у складу са обуком, чиме се повећавају њихове шансе за проналажење
посла након завршетка курса. Прослеђена је и информација о условима конкурса које кандидати
морају испуњавати, као и крајњи рок за пријаву.
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У марту месецу, спроведена је још једна хуманитарна акција - прикупљање средстава неопходних за
несметано школовање наших најмлађих на простору Косова и Метохије. Помоћ се огледа у
прибављању неопходне опреме: интернет табле, рачунаљки, дрвених модела геометријских тела,
географских карата, светлећих глобуса, као и неопходног основног прибора за ученике (пернице,
ранчеви, свеске, лењири, прибор за писање...).
Такође, парламентарци су благовремено информисани о првом виртуелном сајму образовања
Универзитета у Београду који је био одржан 29. 30. марта, а на којем су били презентовани факултети
и њихови смерови. За више информација о распореду презентација и линку за приступ, ученици
завршних разреда упућени су на сајт Универзитета (www.bg.ac.rs).
Прослеђена је и информација о Дану отворених врата школе, који је био реализован у суботу
07.05.2022. године од 12 до 14 часова, када су се позивали ученици завршних разреда основних школа
да заједно са својим родитељима дођу и информишу се о смеровима и потребном броју поена за упис.
Прочитан је план реализације екскурзије, тј. програм и услови путовања БЕОГРАД – ВИШЕГРАД –
ТРЕБИЊЕ, а о чему ће бити више речи на почетку наредне школске године.
Једна од важнијих тема за ученике завршних разреда била је избор ресторана за прославу матурске
вечери. Ученицима је напоменуто да не смеју самовољно организовати прославу завршетка школске
године испред школске установе, због небезбедних услова на које установа не може утицати. С
обзиром на то да се од пристиглих понуда школи од стране бројних хотелских организација, ученици
нису одлучили ни за једну, организација прославе била је на самим ученицима. Договором свих
ученика завршних разреда изабран је ресторан Стадион, а прослави матураната присуствовале су и
одељењске старешине, као и бројне колеге.
Руководиоци: Урош Јевремовић, Тамара Фујер, Сузана Трифуновић, Марина Пецикоза, Огњен Раца,
Ана Лукић (Ксенија Вулевић).

ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ КУЛТУРНИХ И ЈАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ НА
КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Културне и јавне активности школе требало је реализовати кроз ваннаставне активности у виду
секција и других манифестација у организацији школе, као и кроз посете културним институцијама и
другим занимљивим дешавањима. Свакако, да је епидемиолошка ситуација била боља и тих
активности би било више.
Професорка познавања робе и грађанског васпитања Јулијана Новичић и професорка економске
групе предмета Весна Глигорић Алексић су 18. октобра 2021. године са ученицима одељења 1/9 и 1/10
посетиле Међународни филмски фестивал особа са инвалидитетом „Босифест“ у Југословенској
кинотеци. Фестивал је одржан под слоганом „Прозиран свет“ и одржан је већ дванаести пут у Београду.
Приказан је био француски филм „Кућа“; радња филма базира се на животу седморо аутистичних
адолесцената чији се животи одвијају на маргинама друштва, без речи. Њихови тешко разумљиви
гестови постају полако познати и блиски гледаоцима.
Професорке српског језика и књижевности Јелена Ранковић Николић и Дејана Ћалић су 29.
октобра 2021. године водиле ученике одељења 1/1 и 3/10 на представу Театра 011 „Секунд и тридесет
пет стотинки“ по тексту Небојше Ромчевића. Представа је изведена у позоришту Академија 28. Будући
да је Аматерско позориште које је изводило представу настало из драмске секције једне средње
стручне школе, ученицима је посебно блиско и узбудљиво било што су на сцени гледали глумце
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приближно својих година. Након одгледане представе ученици су износили своје утиске и исказали
интересовање за поновни одлазак у позориште.
Професорка српског језика и књижевности Снежана Белоица Губенко је 30. септембра 2021.
године ученике четвртог разреда водила на изложбу САНУ – „Јован Дучић – трагање за новим”.
Професорка српског језика и књижевности Јелена Живојиновић је ученике одељења 2/6, 3/3 и 3/8 29.
октобра 2021. године такође водила на изложбу посвећену Јовану Дучићу. САНУ је у 2021. години
обележио годину Јована Дучића поводом 150. годишњице његовог рођења, поводом чега је и
уприличена ова изложба. За ученике је било значајно, али и занимљиво да ову изложбу посете јер
Дучић припада реду најзначајнијих књижевних стваралаца нове српске књижевности чијој је општој
вредности својом поезијом и прозом умногоме допринео и у којој је оставио дубок траг. Ученици су
били задовољни посетом овој изложби. Поред разних старих рукописа које су могли да погледају,
највише им се свидео део где су представљени биографски подаци о песнику.
Ученици одељења 1/4 и 1/5 су 21. децембра 2021. године са библиотекаром Јеленом Ранковић
Николић присуствовали Новогодишњем концерту ученика камерне музике Музичке школе „Др
Војислав Вучковић” у Библиотеци „Јован Јовановић Змај”. Ученици су уживали у композицијама
класичне, џез и филмске музике коју су изводили њихови вршњаци, дајући им велику подршку на
почетку њихове каријере. Ученици су помно слушали излагање другара из музичке школе о
композиторима. У паузама су своје радове рецитовали ученици литерарне секције ОШ „Никола Тесла”
из Раковице. На крају концерта ученици су пожелели да и убудуће посећују сличне културне догађаје.
Ученици наше школе су имали прилике да 30. децембра 2021. године у Свечаној сали школе
погледају представу аматерске позоришне трупе на тему адолесцентских проблема.
Приредба поводом Школске славе Светога Саве припремала се са ученицима. Због лоше
епидемиолошке ситуације није била одржана у школи.
У другом полугодишту смо као госте неколико дана имали представнике Продуцентске куће
„Трилема“. Они су се представили нашим ученицима у вези кастинга за снимање филма који ће имати
више улога за децу узраста од петнаест до осамнаест година. Школа их је угостила и они су
заинтересовали неке ученике који су потом отишли и на аудицију за снимање филма.
Музеј Николе Тесле посетиo је тридесет један ученик са наставницом математике Далиборком
Пуповац и наставницом физике Маријаном Костић. Ученици су погледали кратак филм о животу и
делу Николе Тесле. Музеј поседује највећу збирку о животу и раду светски признатог научника. Поред
његових личних ствари, ту су и мерни инструменти које је користио, а ту се налази портрет самог
научника, једини портрет за који је он пристао да позира. Посебно место у музеју заузима Теслин
трансформатор за бежични пренос електричне енергије. Ученике је заинтересовао и осцилаторни
трансформатор високе фреквенције који се у музеју користи у производњи муња.
Професорка економске групе предмета Јелена Цонић је дванаесторо ученика одељења 3/7 водила
у биоскоп где су ученици имали прилике да одгледају један занимљив филм. Имајући у виду да ђаци
воле видео-игрице и да радо проводе своје време играјући их, филм „Uncharted“ се указао као добра
прилика да заједно погледају филм и да га анализирају. Филм представља причу о Нејтану Дрејку и
његовој првој авантури са партнером / ривалом Виктором Салијем Саливаном. Том Холанд у улози
Нејтана Дрејка и Марк Волберг као вицкасти Сали, упознали су публику са авантуром у којој Нејтан
Дрејк постаје ловац на благо успут откривајући једну од највећих мистерија историје у епској акцији
која ће обузети цео свет. Кроз филм се провлачи и португалски истраживач Магелан и његова
експедиција, па је то била прилика да се ђаци подсете свог знања из географије и опште културе.
Ђацима се филм много допао и држао им је пажњу иако траје два сата. Исказали су интересовање за
поновну посету биоскопу.
Професорка српског језика и књижевности Јелена Живојиновић је ученицу Кристину
Живковић водила на такмичење рецитатора. Општинско такмичење рецитатора општине Стари град
одржано је 23. марта 2022. године у 13.00 часова у Свечаној сали Основне школе „Михаило Петровић
Алас“. Такмичење су организовали Савез културно-уметничких друштава Београда и Пријатељи деце
Стари град. Такмичење је организовано за млађи, средњи и старији узраст. Учествовали су ученици
основних и средњих школа са територије општине Стари град. Жири су чиниле глумице Александра
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Ђурић и Тијана Јанковић. Ученица Трговачке школе одељења 2/6, Кристина Живковић, учествовала
је на општинском такмичењу са песмом „Ја сам старомодна цура“ ауторке Радмиле Лазић. Ученица
није остварила пласман на даље такмичење, али су утисци са такмичења веома позитивни.
Циљ је да се у наредном периоду школа потруди да угости оне личности које би нашим
ученицима привукле пажњу, интересовање, али образовно, васпитно и културно утицале на њих. За
све врсте сугестија, савета и добрих идеја смо располежени, како од стране чланова колектива, тако и
од стране ученика. Циљ нам је да ученицима и наредне школске године приближимо културу на
најлепши могући начин кроз избор неких њима занимљивих садржаја.

Особа задужена за праћење културних и јавних активности школе
Јелена Живојиновић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ
ШК.2021/2022.ГОДИНЕ
Наставници завршних трећег и четвртог разреда су добили материјал од стране педагога школе са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја - mnp.gov.rs/srednje-obrazovanje/, у делу
Материјали за реализацију часова основи система одбране Републике Србије, како би на часовима
одељенског старешине реализовали 11 наставних јединица са ученицима.
Циљ реализације је да ученици завршних разреда стекну основна знања о одбрани земље, правима
и обавезама у систему одбране, а пре свега развију свест о потреби одбране земље и значају неговања
патриотских осећања.
На основу извештаја одељењских старешина, ученици су упућени да погледају сајт Министарства
Просвете у делу који се односи на материјал везан за Министарство Одбране. На часовима су ученици
упознати са материјалом који су добили одељењске старешине.
Са ученицима су вођени разговори о војној обавези, значају Војске Републике Србије у систему
безбедности, о родовима у војсци и о начину информисања за даље школовање у оквиру Војске Србије
за ученике и ученице који су заинтересовани. Ученици су упознати са мисијом, местом, задацима и
организацијом Војске Србије у систему безбедности и одбрани Републике Србије, као и о чиновима и
ознакама у Војсци Србије. Такође су упознати и о систему командовања, руковођења, наоружањем и
војном опремом у Војсци Србије. Ученици су упознати са условима конкурса за војне школе, Војну
Академију и Медицински факултет ВМА, као и о условима пријема у професионалну војну службу, а
такође и о новчаним примањнма и стамбеном збрињавању професионалних војних лица. Ученици су
упознати са организацијом, задацима и начином функционисања службе за осматрање и обавештвање,
такође су упознати са знацима за опасности и поступцима грађана на знак опасности у кућу, на улици
и у школи, као и поступањем ученика у школи на знак опасности. Ученици су упознати са облицима
неоружаног отпора и то: психолошко-пропагандна активност, бојкот и пасиван отпор, отпор у привреди
и отпор у просвети. Ученици су упознати са бојним отровима, биолошким и запаљивим средствима.
Упознати су са значајем цивилне заштите са местом и задацима цивилне одбране у систему безбедности
и одбрани земље, самозаштитом, јединицама цивилне заштите, као и мерама цивилне заштите. Ученици
су упознати и са тактичко-техничким зборовима.
Ученици су показали велико интересовање, постављали су питања, поготово дечаци и активно су
учествовали у темама. Упућени су на сајт Министарства Просвете, где се налази материјал за већи број
наставних јединица. Сликали су делове материјала који су им били интересантни. На родитељском
састанку су и родитељи упознати да су реализовани овакви часови, па су добили линк за детаљније
информације. Одељењски старешина је организовао радионицу убеђивања и аргументовања са
ученицима. Такође је одељењски старешина организовао предавања са дискусијом, где су ученици
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исказали заинтересованост посебно за теме: Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности
и одбране у РС; Војна обавеза; Како постати професионални војник; Физичка спремност-предуслов за
војни позив.
Извештај подноси:
Светлана Петровић, педагог школе

СЕКЦИЈЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Извештај о реализацији ваннаставних активности на крају школске
2021/2022. године
Извештај је изведен на основу прикупљених података које су наставници унели у табелу која је у
прилогу . У прилогу је дата и процена остварености плана као и реализоване области. Наставници су
током школске године поред одржавања ваннаставних активности писали и програм ваннаставних
активности за Школски програм 2022-2026 који се може видети на платформи Тимс.

настава
допунска
додатна
секције
Свега:

планирано
709
407
346
1462

одржано
676
373
336
1385

%
95.35
91.64
97.11
94.70

неодржано
33
34
10
77

%
4.65
8.36
2.89
5.30

Извештај-ваннаставне активности, додатна настава
Ваннаставна
Активностдодатна настава

Наставник

1.Српски језик

Бранка
Јочић

2.Математика

3.Енглески језик
4.Енглески језик

5.Географија

6. Филозофија
7.Рачунарство и
информатика

Јелена
Павловић
Драгана
Драговић
Иван
Станковић

Дијана
Перовић

Весна
Брајер
Андрија
Поповић

Одељења

III-6,7

Планирани
часови

8

Одржани
часови

Реализоване области

Процена
остварености плана

8

Књижевност
модерне - делимично
реализована област.

План је делимично
реализован: моерна,
међуратна,
лексикологија

II-1,III-1

25

25

Степен, корен.
Полиедри, обртна
тела. Квадратна
једначина у
решавању проблема

2/1,3,4

26

26

Units 4.5

Реализовано

3-4

10

8

Tenses, Modals,
Conditionals

План је делимично
реализован

Природна добра
Србије
Национални
паркови Србије
Антропогеографска
обележја Србије
Историјат
насељавања Србије

1/1

17

17

4/5

10

10

I/3

30

30

Рачунарски систем,
Windows OS, Word

100%
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8.Верска настава

Милија
Јокић

III/6

29

28

9.Аранжирање

Александар
Стојановић

3/1

10

10

10.Фотографија

Гордана
Јовановић

3/1

30

25

11.Организација
набавке и продаје

Татјана
Павићевић

2-6,7

30

24

12.Основи
економије

Александра
Ђукић

3/1

28

23

13.Физичко
васпитање
14.Физичко
васпитање

Душица
Томашевић
Игор
Џанић
Радмила
Каблар
Драгица
Крстић

I/4, I/5

36

35

IV4,IV5

35

30

IV/3

23

17

3/4

30

30

4/2.3.4

30

27

15. Право
16.Трговинско
пословање
17.Српски језик

Снежана
Белоица

Области које су
планиране у
потпуности су
реализоване.
Декоративне
тканине
Фотографисање
портрета
Анализа светла
Дневно светло
Извори осветљења
Фотографисање
покрета
Купопродајни
послови, складишно
пословање и
одређене теме по
избору
Процес производње
Друштвена
производња
Друштвени бруто
производ
Друштвена
репродукција
Техника елемената у
кошарци и одбојци
Техника елемената у
рукомету
Теорија државе и
права
Набавка,Формирање
малопродајне цене
Савремена
књижевност
Падежни систем

.

5 часова није
реализовано

6 часова није
реализовано

5 часова није
реализовано

План је остварен
остварен
74% реализовано
100%
У великој мери
остварен план

Извештај-ваннаставне активности, секције
Ваннаставна
Активностсекције
1.Мултимедијал
на
секција

Мултимедијална
секција

2.Драмска
секција

Наставник
Драгољуб
Јовичић

Душанка
Новаковић

Дејана
Ћалић

Одељења

3/1

4/1

1-1, 2-2, 23, 2-4

Планира
ни
часови
30

10

19

Одржани
часови

Реализоване
активности

Oствареност плана
(процена)

30

Остварена синтеза
различитих врста
уметности у оквиру
једне целине.

100%

15

Aранжирање у
трговини(при-преми
рад за полагање
завршних и
матурских ипсита)

18

Упознавање са
позоришном
уметношћу. Одлазак
у позориште.
Увежбавање
рецитовања и
изражајног
говорења текста.

Реализоване су све
планиране области и
демонстрација
матурског испита у
оквиру пројекта
државна матура,са
задацима из новог
практикума..
Реализоване су све
планиране области.
Током другог
полугодишта
ученицима је опадало
интересовање, па се
број ученика који
похађају секцију
смањивао. Иако им је
више пута била
понуђена посета
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позориштима,
ученици у првом
тренутку покажу
одушевљење, али
касније се испостави
да нису доследни тој
емоцији.

3.Новинарска
секција

Јелена
Живојинови
ћ
Љубица
Јанковић

1/2, 1/3,
1/4, 1/5,
1/6, 1/7,
2/6, 2/7,
3/1, 3/3,
3/5, 3/8

31

31

4.Секција за
предузетништв
о

Јелена
Руњић

III/7,
III/2, III/6

35

34 (2 часа
у
одељењу
III/7 нису
уписана)

5.Информатичк
а секција

Драгана
Јаблан

I/1, III/1,
II/1

30

28

Формирање секције
Професија новинар права, обавезе,
одговорности,
основни облици
новинарског
изражавања.
Упознавање са
основним
појмовима, вест,
извештај,
репортажа.
Поређење: писано
новинарство ,
телевизијско и
радио новинарство.
Веб
новинарство. Пропа
ганда. Медијска
писменост.
Новинарски
жанрови. Опремање
новинарског текста.
Посећивање
културних и других
јавних догађаја.
Извештавање
(писање конкретних
извештаја, вести,
репортаже). Анализа
активности и рада
секције.
Оснивање
компаније,
регистровање
компаније, израда
пословног плана,
учествовање на
такмичењима
Пословни изазов,
Ученичка
компанија, Студија
случаја, испит за
Пасош
предузетничких
вештина
Прелом текста,
word; Дизајн
календара и
честтитки, publisher;
Паметни уређаји и
здрављe; Правила
понашања и
безбедност на
Интернету;
Рачунарске мреже,
дигитални
маркетинг

План рада секције
је остварен, дакле,
реализоване су све
планиране
активности.
Током другог
полугодишта
ученици су се
осипали, тако да до
краја школске
године
интересовање за
секцију није било на
завидном нивоу.
У континуитету
секцију су похађале
само две ученице.

Реализоване су ,
поред планираних, и
додатне активности.

Реализоване су све
планиране
активности
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6.Психолошка
секција

7.Ликовна
секција

Стефан
Шалипур

Љиљана
Теодоровић

28

3/7

Планиране
активности су
реализоване

24

Цртање, сликање
,ипосете галеријама.

Реализовано са
малим одступањем
због услова
реализације наставе у
овој школској
години.

28

30

2/1

Самопоуздање,
страхови,
асертивност,
ауроеитет.
Карактер,
темперамент,
аутентичност,
овладавање
емоционалним
реаговањем,
толеранција,
стратегије учења,

8.Секција из
верске наставе

Милија
Јокић

III/6

29

29

Области које су
планиране у
потпуности су
реализоване.

9.Секција
спортских
активностифудбал

Небојша
Живковић

III/2, III/7

36

36

Техника и тактика
фудбалских
елемената

Одбојка

Душица
Томашевић

I/4, I/5, I/7

36

35

Рукомет

Игор Џанић

IV1,IV2,I
V6,IV7

32

28

Техника одбијања
лопте
прстима,чекићем,се
рвис и смеч у
одбојци
Tехника и тактика
рукометних
елемената

oстварен

План је остварен

остварен

Извештај-ваннаставне активности, допунска настава
Ваннаставна
Активност-допунска
настава
1.Историја

Наставник

Одељења

Планиран
и
часови
30

Одржан
и
часови
28

Марија
Виталић
(замена
Милован
Павловић)

⅙,1/7,⅛,1/9,1/
10

2.Пословна
комуникација

Ивана
Вукмирица
(Бранка
Миленкови
ћ)

I-8, I-10

14

13

3.Енглески језик

Драгана
Драговић

2/1,3,4,5

22

22

Реализоване области
Балкански ратови
Кнежевина Србија
Краљевина Србија
Југославија у
другом светском
рату
Југославија после
другог светског
рата
Достигнућа српске
културе
Српски народ и
Србија у савременом
свету
Писано пословно
комуницирање,
телефонирање,
способности
продавца и
пословни бонтон
Unit 5

Процена
остваренос
ти плана
План је
остварен

План је
остварен
93% и
часови су
реализовани
Реализовано
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4.Српски језик

Милица
Мучибабић

II-1, II-5

33/34

33/34

II-9, II-10, II11

34

34

35

35

Просветитељство,
Доситеј Обрадовић,
Гаврил Стефановић
Венцловић,
Романтизам, Вук
Стефановић
Караџић,
Романтизам у
Европи

.Реализован
о

Вежбање за
иницијални тест,
Обнављање градива
нижих разреда,
Култура
изражавања,
Модерна у Европи,
Модерна, Песници
модерне, Међуратна
књижевност

III-1

28
28
IV-1

5. Обука у ВПД

Гордана
Жебељан

IV7

22

22

6.Рачунарство и
инфоматика

Драгана
Јаблан

I/1,6,7,9,10

15

15

7.Математика

Тамара
Матовић
Баловић

III2345

8.Хемија

Весна М.
Митровић

⅛,9,10;
2/2,3,4,5,6,7

32

30

9.Организација
набавке и продаје

Милена
Муждека

III/7

30

10.Рачуноводство

Силвана
Недељкови
ћ

IV-2,3,4,5

11.Математика

Вера
Новичић
Митрић

12.Математика

Јелена
Павловић

Вежбање за
иницијални тест,
Култура
изражавања,
Савремена
књижевност
Набавка, Продаја,
Увоз и Извоз

Реализовано

Рачунарски систем,
win OS, word, power
point, excel
површина,
запремина, равни
пресеци призма,
пирамида, ваљак,
купа, лопте
opšta i neorganska
hemija. органска и
биохемија

у
потпуности

30

Увоз и
извоз,набавка,прода
ја

У
потпуности

12

10

контни оквир,
формирање и
промене сопственог
капитала,
евиденција ОС

2/4,5,6,7
3/6,7
4/6,7

30

22

I-9, I-10

29

29

Функције.Линеарна
једначина и
неједначина.
Тригонометрија,
аритмртички и
геометриски низ,
степеновање и
кореновање,
рационалисање
имениоца.,лимеси,
квадратна
једначина…..
Реални бројеви,
приближна

28
30

у
потпуности

у
потпуности

због болести
нису у
потпуности
реализовани
часови
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вредност,
заокругљивање.
Размера, директна и
обрнута
пропорционалност,
прост сразмерни
рачун.
Процентни рачун.
Сабирање и
одузимање
полинома
Рачунарски систем,
Windows OS, Word

13.Рачунарство и
информатика

Андрија
Поповић

I/3

30

14.Енглески језик

Милена
Раниловић

II-6

28

15.Познавање робе

Мира
Узелац

3-2,3,4

30

30

Основни појмови
Производи хемијске
индустрије

16.Енглески језик

Марија
Шобајић

II 2,7,9,10

36

36

Units 5,6
Units 7,8
Стручни текстови

Часови
реализовани

17. Пословна
економија, Техника
продаје и услуге
купцима

Јелена
Руњић

I-2,I-8,I-10

13
(часови
нису били
предвиђен
и)

13

I-2 Увод у пословну
економију,
Предузећеи остале
области из градива
целе школске године
; I-8, I-10: Основни
облици и начини
продаје и друге
области обрађене у
школској години

Мањи број
ученика је
присуствова
о допунској
настави.

18.Физика

Маријана
Костић

1-1,2,3,4,5,6,7
2-1,2,3,4,5

1.год
просек 30

30

1.год Кинематика и
динамика
транслаторног
кретања, основна
физичка поља,
топлотне појаве
2.год Магнетно поље
и
Електромагнетизам,
осцилације, таласи,
квантна физика и
структура атома и
језгра
2 год : Степеновање
и
кореновање,Квадрат
на једначина .
Тригонометријске
функције оштрог
угла, Синусна и
косинусна теорема
3 год: Права
, Елипса ,
Хипербола ,
Привредна
математика
4 год: Асимптоте
функције ,Гранична
вредност функције ,

Сви
ученици
који су
редовно
долазили на
допунску
наставу су
савладали
градиво.

30

26

2.год
просек 26
26

19.Математика

Мирјана
Ковач

2-2 , 2-3,2-9 ,
2-10 , 2-11
3-10 .3-11
4-2,4-3

30

24

Units 5 i 6
Unit 7 i 8
Стручни текст

100%
два часа
нису
реализована
због болести
Часови
реализовани

Због
болести ,
часови нису
реализовани
у
потпуности.
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Изводи функција ,
Вероватноћа
20.
Нацртна
ија

геометр

Радмила
Здравковић

2-1

31

27

3-1

31

27

Перспектива

Пројекције тачке и
праве. Тачка на
правој. Права у
специјалном
положају.
Међусобни положај
правих. Продор
праве кроз
пројекције равни.
Елементи
перспективе.
Конструкција
перспективне слике
на основу
ортогоналних
пројекција.
Вертикала. Размене
тачке.
Увод у пословну
економију
Привредна друштва
Средства
Функције

21.Пословна
економија

Љиљана
Столески

1-4

10

9

22. Принципи
економије

Марија
Старчевић

⅙, 1/7

5

5

Понуда и тражња

23. .Пословна
комуникација

Ивана
Вукмирица
(Бранка
Миленкови
ћ)

I-9

12

13

Писано пословно
комуницирање,
телефонирање,
способности
продавца и
пословни бонтон

Ученици
који су
долазили на
допунску
наставу су
успешно
савладали
градиво.
Реализован
План је
остварен
92% и
часови су
реализовани

Подносилац извештаја
Маријана Костић

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ И ХУМАНИТАРНИ РАД У
ШКОЛСКОЈ 2021/20222. ГОДИНИ
Током школске 2021/22. године тим за сарадњу са Црвеним крстом састао се два пута у првом и два
пута у другом полугодишту.
У првом полугодишту школске 2021/2022. године остварена је добра сарадња са Црвеним крстом
општине Стари град, у оној мери у којој је то дозвољавала актуелна епидемиолошка ситуација.
Ученици наше школе и ове године су се укључили у тредиционалну акцију Црвеног крста „ Један
пакетић, много љубави“. Прикупили су слаткише који су дистрибуирани деци којој је помоћ
најпотребнија.
Од осталих хуманитарних акција веома велики одзив код ученика имала је акција скупљања пакетића
за незбринуту децу у Звечанској. Ова акција је донета на основу одлуке ученичког парламента на нивоу
целе школе. Ученици су показали велику емпатију и одговорност. Сакупљено је доста слаткиша а у
наредној акцији планирано је сакупљање гардеробе и обуће.
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У другом полугодишту наши ученици одазвали су се хуманитарној фондацији под називом Покрени
живот (за прикупљање средстава неопходних за несметано школовање наших најмлађих на простору
Косова и Метохије).
Црвени крст Старог града је као и сваке године организовао обуку прве помоћи почетком маја месеца
на који се пријавило дванаест наших ученица. Све ученице су успешно завршиле курс у трајању од
дванаест сати и добиле сертификат са којим могу да раде као волонтери Црвеног крста. Такође су
учествовале и на градском такмичењу волонтера Црвеног крста и освојиле треће место.
Ученице које су завршиле обуку су: Андреа Ристовски, Ивона Перић, Анела Зиза, Сандра Арсић,
Николина Драговић, Анђела Тодосијевић, Викторија Мрвић, Емилија Стаменковић, Тамара Илић,
Оливера Амбруш, Анђела Лазовић и Ана Вуковић.

Координатор тима:
Душица Томашевић

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ, ДРУГИМ ШКОЛАМА И СОЦИЈАЛНИМ
ПАРТНЕРИМА ЗА ШК.2021/22. ГОД.
У току првог полугодишта школске 2021/2022. године остварена је сарадња Трговачке школе са
великим бројем
јавних, здравствених, социјалних, привредних, образовних институција и
организација.
Трговачка школа у Београду остварује сарадњу са следећим државним институцијама: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Завод за унапређење
образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета и образовања, Градски секретаријат за
образовање, Општинa Стари град, Полицијска станица Стари град
Узимајући у обзир социјалну структуру ученика школа сарађује са социјалним установама као што је
Центар за социјални рад и Секретаријат за дечју и социјалну заштиту.
Остварена је сарадња са Градским секретаријатом за образовање и институцијама од значаја за
реализацију пројекта: Секретаријат за имовину и правне послове, Заводом за заштиту споменика
културе града Београда, Секретаријатом за заштиту животне средине, Спротским савезом Београда,
Спортским центром Ташмајдан.
У организацији Тима за дуал и Тима за КВиС у свечаној сали Трговачке школе ученицима и
родитељима су се представиле компаније у којима се реализује учење кроз рад. Представници
Delhaizea, A1, DM, Peek & Cloppenburga, Metroa, Merkator Sa, Lidla, Jyska i C&A у библиотеци школе
интервјуисали ученике који су били у пратњи родитеља.
У циљу реализације практичне наставе у систему дуалног образовања током октобра месеца
2021.године, Трговачка школа је потписала уговор о дуалном образовању са следећим компанијама:
Jysk. Peek&Cloppenburg, A1 i Metro Cash&Carry, „Lidl, Deichmann, Mercator-S, Delhaize“.
Ученици Трговачке школе у првом полугодишту школске 2021/2022 године учење кроз рад
реализовали су у следећим компанијама: DM, A1, Lidl, SportVision, Jysk, Metro, Delhaize, Merkator Sa,
Univerexport, Deichmann, C&A, Pick&Cloppenbuy.
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Током новембра 2021. године остварена сарадња Трговачке школе са организацијом Достигнића
младих у Београду. Ова организација одржала је такмичење на државном нивоу на коме су учешће
узеле 42 школе из 26 градова, међу којима је била и Трговачка школа.
Трговачка школа учествовала је на VII Сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање у
организацији Београдске отворене школе. Тим за каријерно вођење и саветовање Трговачке школе је
учествовао на сајму у својству излагача.
Трговачка школа је, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у прошлој
школској години аплицирала за Пројекат Регионалног Челенџ Фонда (RCF), а под покровитељством
Привредне коморе Србије. Свечана церемонија проглашења финалиста Регоналног челенџ фонда је
одржана почетком децембра 2021. Свечано уручење Писма о намери финансијске подршке, за
Трговачку школу значи да се Фонд обавезује да обезбеди финансирање и саветодавне услуге везано за
опрему „Трговинског тренинг центра“ у Трговачкој школи и едукацију наставника, ученика и
представника компанија. Одлуком комисије одабрано је 11 конзорцијума, међу којима се налази и
конзорцијум Трговачке школе формиран са акредитованим компанијама Mercator-s, DM и А1, да буду
финансирани у првој фази од стране Регионалног Челенџ Фонда.
Трговачка школа остварује континуирану сарадњу са Националном службом за запошљавање на више
различитих нивоа.
Током полугодишта Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) представио је
свој факултет матурантима Трговачке школе. Остварена је сарадња Трговачке школе, Музичке школе
„Др Војислав Вучковић” и ОШ „Никола Тесла” у вези са заједничким ученичким учествовањем у
различитим културним догађајима.
У току првог полугодишта ове школске године ученици и наставници тј. Ученички парламент и Тим
за развој међупредметних комептенција и предузетништва покренули су хуманитарну акцију
прикупљања пакетића поводом новогодишњих празника за децу без родитеља.
У току другог полугодишта остварена је сарадња са Црвеним крстом Стари град. Трговачка школа се
укључила у промоцију добровољног, анонимног, и ненаграђеног давалаштва крви „Крв живот значи“
Трговачка школа учествовала је на Сајму образовања који је организовао Центар за културу Лазаревац
под слоганом „ Дођи, види, одлучи се“ 15. 03.2022. Успостављен је контакт са Пољопривредном
школом из Ваљева и Економско – угоститељском школом из Лазаревца.

Трговчака школа учествовала је на сајму образовања који је организовала Градска општина Вождовац
24.03.2022.године у установи „ Вождовачки центар –Шумице“ намењен ученицима завршних разреда
основних школа, под називом „ Вождовачки сајам образовања – Путоказ“.
Поводом 15. марта Светског дана заштите потрошача 28.03.2022. године одржано је онлајн такмичење
под нативом „Познавање права потрошача“ на коме су учествовали ученици Трговачке школе из
Београда и Економске школе из Кикинде. Такмичење је организовано у сарадњи са Удружењем
„Заштита потрошача“ и Удружењем потрошача Кикинде.
Остварена је сарадња са Универзитетом Сингидунум. На такмичењу решавања студиије случаја у
компанији „Ваш дом“ученици су имали прилику да презентују своје идеје и решења на тему:
„Менамент у компанији за намештај“ на Универзитету Сингидунум. Учествовало је 16 тимова из
многих школа, међу којима и ученици Трговачке школе.
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Републичко такмичење из трговинског пословања и практичне наставе за школску 2021/22. годну је
одржано у Економско-трговинској школи у Пожаревцу 1. и 2. априла 2022. год на коме су учествовали
и ученици Трговачке школе које су водили и припремали наставници трговинског пословања и
практичне наставе.
Трговачка школа остварила је сарадњу са Удружењем банака Србије и Банкарском акдемијом током
школских активности поводом обележавања Европске недеље новца 11.04.-15.04.2022.године.
Током априла 2022. године остварена је сарадња са Привредном комором Србије. Снимљен је спот са
ученицом Трговачке школе која је добила посао у DM-у након реализације практичне наставе у
систему дуалног образовања у тој компанији. Подршку током снимања пружили су ученици I1, III2,
III6, IV5 одељења и организатори практичне наставе.
Организацији Достигнућа младих у Србији, регион Београд, одржаног 11. 04. 2022. и 12. 04. 2022.
године.
Трговачка школа учествовала је у периоду од 11. 04. до 12. 04. 2022. на регионалном такмичењу из
предузетништва под називом „Ученичка компанија“, у организацији Достигнућа младих у Србији. На
такмичењу је учествовало шест тимова (Трговачка школа из Београда, Пета економска школа из
Београда, Гимназија из Младеновца – две екипе, Правно-пословна школа Београд, Шеста београдска
гимназија, Машинска школа „Радоје Дакић“ из Београда).
Представник Трговачке школе присуствовао је 21. априла 2022. године одржана је конференцији
„Чувам те“ у Дому Омладине. Конференција је организована у оквиру рада Националне платформе за
превенцију насиља које укључује децу „Чувам те“, а намењена је просветним радницима. Партнери на
пројекту су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Министарство за бригу о породици и демографију, Министарство
унутрашњих послова, Министарство здравља, Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Удружење „Друг није мета“, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, Национална
дечија линија и Кампстер.
Крајем маја и почетко јуна 2022. године наставници и ученици Трговачке школе, посетили су
Београдску банкарску академију и Удружење банака Србије.
Представници Трговачке школе учествовали су 15.06.2022. год. на Сајму средњих школа под слоганом
„Одлучи и заблистај“ у Центру за културу „Влада Дивљан“.У мултимедијалној сали Центра за културу
осам школа се представило својим видео материјалима. Трговачка школа је припремила презентацију
са своја три видео метеријала промоције школе.
Ради стварања подстицајне атмосфере и задовољења интересовања садашњих и будућих ученика
Трговачке школе и даље ће се неговати чврста сарадња са другим школама, организацијама и
институцијама.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕКСУРЗИЈА, ИЗЛЕТА, ПОСЕТА ...
У првом пологодишту школске 2021/2022, нажалост тим због епидемиолошке ситуације није био у
могућности да организује нека догађања. Надамо се да ћемо у следећем полугодишту бити у прилици
да ипак понудимо излет, позориште, изложбу..., али како нам је здравље ученика и колега најважније,
екскурзије и излете остављамо за здравије време.
У другом полугодишту било је пар одлазака у биоскоп и музеј Николе Тесле са ученицима.
Организација око екскурзије је и даље у току, само још пар корака до финализације. Ученици четвртих
разреда ићи ће у Требиње крајем октобра.
Излет са колегама није организован за крај школске године, па га преносимо за почетак следеће године
(уколико буде довољно заинтересованих).
Павловић Тања
Новичић Митрић Вера
Драгица Крстић
Јелена Цонић – координатор тима

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШК. 2021 /2022.
У току школске 2021/2022. , одељенске старешине су разматрале питања везана за:
- Упознавањем ученика првог разреда са „Правилником и кућним редом школе – правима, обавезама
и дужностима ученика“,
-

-

Упознавањем ученика, наставника и родитеља са „Правилником о обављању друштвено-корисног
односно хуманитарног рада“, као и са попуњавањем евиденционог листа о реализацији друштвенокорисног рада, писању извештаја о реализованом друштвено-корисном раду и информисању
одељенских старешина о формирању регистара за сваки разред, који се налазе у канцеларији
психолога и педагога, који садрже ова 2 формлуара
Формирањем одељенских заједница – избор председништва,
Одређивањем ученика за ученички парламент,
Вођењем е-дневника и матичних књига,
Дисциплину ученика на часу и на пракси,
Решавање актуелних проблема у одељењу,
Укључивање ученика за допунски и додатни рад и секције,
Рад и праћење ученика са сметњама у развоју и ученика под појачаним надзором,
Анализу резултата успеха на сваком класификационом периоду – анализа успеха, понашања и
предузимање мера за побољшање успеха и дисциплине,
Практичну наставу и њен значај у стручном образовању,
Одржавање родитељских састанака,
Упознавању родитеља са похађањем практичне наставе – дуално образовање,
Вођење виденције рада о појачаном васпитном раду ученика,
Упознавањем родитеља са распоредом, календаром рада школе и даном за отворена врата
предметних наставника,
Упознавањем наставника са саставом одељења и битним информацијама везано за рад са
ученицима,
Снимањем ситуације у одељењу и ученика са потешкоћама и сметњама у учењу и развоју,
Размену мишљења и усаглашавањеу ставова у доношењу одлука и изрицању васпитних мера,
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-

Израду свеске са подацима и извештајима о праћењу сваког ученика у одељењу,
Евиденцију о праћењу рада и постигнућа ученика са сметњама у развоју и писању извештаја на
класификационим периодима.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ШКОЛЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Тим за презентацију школе се у првом полугодишту састао укупно два пута.
На првом састанку који је одржан у децембру 2021. год дискутовало се првенствено о новом
ревидираном сајту школе (trgovackaskola.edu.rs). На сајту су извршене бројне промене везане за
визуелни идентитет школе: нови лого сајта, насловна страна, постављен је линк „Дневник за
родитеље“ , „Дневник за наставнике“, распоред часова, актуелности школе
( регионални челенџ
фонд и сл), приступ платформи „Моја школа „Ртс планета, YouTube kanal škole kao i European
Commission – Selfie team.
Урађени су нови флајери школе, хемијске оловке, блокчићи, тубе за дипломе завршних разреда.
Уведен је атрактивнији и модерниji дизајн сајта који је више прилагођен наставницима, ученицима и
њиховим родитељима. Сајт се редовно ажурира и допуњује новим садржајима . Ученици се редовно
обавештају о свим променама везано за распоред, смену и сатницу школе, редовно се постављају сви
дописи Министраства просвете, ученици се обавештавају о припремној настави, о дуалном
образовању (ученица Невена Јелић из 3-8 је учествовала у презентовању дуалног образовања) а исто
тако се редовно обавештавају и ванредни ученици везано за полагање и пријаву ванредних испита.
На другом састанку који је одржан 07.02.2022. год првенствено се дискутовало на тему израде промо
спота ( Видеа) који школа планира да реализује и исти презентује основним школама кроз различите
канале маркетинга. Прилагођено епидемиолошкој ситуацији услед епидемије вируса Covid 19
презентација ће се обавити виртуелним путем. На тај начин ће се ученици завршних разреда упознати
са историјатом школе као и заступљеним профилима: Трговац, Трговински техничар, Комерцијалиста
и Аранжер у трговини. Постигнут је договор око прављења видеа који би требало да се реализује у
најскоријем року. У првом полугодишту су нас контактирале две основне школе везано за промоцију
школе и професијалну оријентацију а то су: Основна школа на Новом Београду „ Милан Ракић“ као и
основна школа „Филип Кљајић Фића“. Такође, урађен је и нови пано за презентовање школе са
назначеним смеровима, и дат је предлог да се дизајнирају нови постери који би се штампали и
прослеђивали основним школама за огласну таблу и презензовање. Тим за презентацију школе је
такође направио и сценарио за сва четири образовна профила, који ће бити представљен у промо споту.
Што се тиче смера „Аранжер у трговини“ приступило се изради Стандарда квалификације још у
децембру месецу, а за смерове Трговински техничар и Трговац урађен је елаборат и предат у
Министарство просвете где очекујемо верификацију профила. Смер Комерцијалиста је верификован.
Циљ маркетинга школе је да се виртуелним путем представимо свим основном школама у Београду
( како кроз промотивни спот и презентацију тако и путем друштвених мрежа Инстаграм и Facebook).
Што се тиче осталих активности, школа планира и учешће на сајмовима образовања уколико их буде
било, као и отворена врата школе за посете ученика и родитеља основних школа уколико
епидемиолошка ситуација то буде дозволила.
Интерни маркетинг школе се спроводи преко следећих активности:





Ажурирање школског сајта
Осмишљавање садржаја и организација преноса информација путем разгласа
Вођење летописа школе
Осмишљавање садржаја и ажурирање огласних табли
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План реализације екстерног маркетинга се односи на следеће активности:
 Информисање и приказивање делатности школе у средствима јавног информисања
 Сарадња са привредним организацијама, другим школама и установама.
 Флајери, рекламни леци
У другом полугодишту, Трговачка школа је учествовала на сајму образовања у Лазаревцу 15. 03. 2022.
године.
Центар за културу у Лазаревцу је организовао Сајам образовања под слоганом „ Дођи, види, одлучи
се“ 15. 03.2022. године у холу зграде у периоду од 10,00 до 15,00 часова.
Сајам је био намењен ученицима завршних разреда основних и средњих школа на територији општине
Лазаревац. Сајму су присуствовали наставници Трговачке школе: Јулијана Новичић, Љиљана
Столески и Сандра Јевтић. Нашу школу су представљали и ученици : Милица Вујовић 2-4, Анђела
Павловић 2-11 и Марија Сретеновић 2-11.
Програм Трговачке школе свим заинтересованим будућим средњошколцима приказан је уз
презентацију школе и видео материјалу о њеном историјату и дуалном образовању. На отварању
манифестације присутнима су се обратили Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко
Ружић, председник ГО Лазаревац Бојан Стевић и директор лазаревачког центра за културу Марко
Мијушковић.
На сајму образовања матуранти основних и средњих школа са територије општине Лазаревац , имали
су прилику да се упознају са понудама средњих школа из Београда, Ваљева и Аранђеловца, као и
Високих струковних школа из Београда и Аранђеловца и факултета Универзитета у Београду,
Крагујевцу и Новом саду. Успостављен је на сајму образовања контакт са другим учесницима попут
Пољопривредне школе из Ваљева, Економско – угоститељске школе из Лазаревца и сл.
Сматрамо да је учешће на Сајму образовања корисно због промоције школе, учешћа ученика који су
били део тима у активностима промоције као и размене искустава са другим школама.
Затим смо 24.03.2022. год присутвовали Сајму образовања у Шумицама.
Градска општина Вождовац је 24.03.2022.године организовала сајам образовања
У установи „ Вождовачки центар –Шумице“ намењен ученицима завршних разреда основних школа,
под називом „ Вождовачки сајам образовања – Путоказ“ у којем је учешће узела и наша Трговачка
школа.
На једном месту су се објединиле средње школе и гимназије са територије града Београда у намери да
се олакша избор школе и олакша пут даљег образовања будућим средњошколцима кроз непосредну
комуникацију са вршњацима и њиховим наставницима. Нашу школу су представљали наставници:
Новичић Јулијана, Столески Љиљана и Јевтић Сандра са ученицима Столић Еленом 1-4, Јованом
Дељанин 1-3 и учеником Урошем Мићановићем из одељења 1-9. Трудили смо се да заинтересоване
учеснике упознамо са смеровима наше школе и са будућим занимањима.
Представили смо се презентацијом школе и видеом о дуалном образовању, уз флајере које смо делили
заинтересованим ученицима и родитељима. Сајам је био веома посећен, а започео је представљањем
балетске школе која је реализовала свој програм кроз фолкорне игре, савремене игре и занимљиву
кореографију.
У другом полугодишту , крајем априла 2022 године, снимили смо видео спот за Трговачку школу у
коме су учествовали наставници Љиљана Столески, Сандра Јевтић, Гордана Чубрило и Јасминка
Јовандић који је прослеђен на сајт Трговачке школе првенствено као позив будућим ђацима првацима
да се упознају са нашом школом, смеровима и постигнућима.
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Такође су чланови тима за презентацију школе Мелита Тончев и Алекса Бојовић са нашим ученицима
снимили још један спот за дуално образовање.
У уторак, 12. априла 2022. године у сарадњи са Привредном комором Србије снимљен је спот са
ученицом Анђелом Станимировић која је добила посао у DM-у након реализације практичне наставе
у систему дуалног образовања у тој компанији. Подршку Анђели током снимања пружили су ученици
I1, III2, III6, IV5 одељења и организатори практичне наставе и вежби Алекса Бојовић и Мелита
Јовановић Тончев.
Крајем године смо организовали догађај ” Отворена врата Трговачке школе” који је био намењен
будућим ученицима да могу да уђу у нашу школу, да је разгледају и добију све потребне информације
за упис ученика.
Сандра Јевтић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ САЈТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
ГОДИНУ
Сајт Трговачке школе www.trgovackaskola.edu.rs сваке године па и ове се уредно води и
ажурира. У првом полугодишту школске 2021/2022. године, на сајту су редовно објављиване Вести за
редовне и ванредне ученике, као и актуелности везане за најновија дешавања у школи. Ажурирана је
почетна страница сајта и додата је могућност да путем линка наставници приступе ЕС Дневнику
односно родитељи страници Мој ЕС Дневник.
Почетна страна сајта је преуређена и додате су одређене категорије. Школски сајт је
обезбеђивао правовремене информације за наставнике, ученике и родитеље. Што се тиче осталих
страница највише су ажуриране странице Ритам радног дана, Наставничко веће и Стручна већа како је
била потреба за изменама. У наредном периоду биће омогућене додатне странице на сајту како бисмо
учинили доступније информације за ученике, родитеље и наставнике.
У прилогу се налази аналитика за сајт у периоду од 01.09.2021. до 24.08.2022. године.
Укупан број сесија (временски период током ког корисник остварује интеракцију са сајтом) био
је 52.851 за наведени преиод. Укупно је прегледано 116.916 страница од пристиглих посета сајту.

Особе задужене за ажурирање сајта:
Димитријевић Маријан
Јевремовић Урош
Лекић Мира
Цонић Јелена
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УСПЕХ УЧЕНИКА
По календару образовно-васпитног рада Министарства просвете за школску 2021/2022. годину,
настава је почела 01. 09. 2021. године. Прво полугодиште је трајало до 30. 12. 2021. године, а зимски
распуст је почео у петак, 31. 12. 2021. године, а завршио се 21. јануара 2022. године. Друго
полугодиште је почело у понедељак 24. јануара 2022. године, а наставна година се завршила у петак,
24. јуна 2022.
За ученике завршних разреда – трећи разред за образовни профил трговац, и четврти разред за
образовне профиле аранжер у трговини, трговински техничар и комерцијалиста по Календару
образовно-васпитног рада школска година је завршена у петак 03. јуна 2022. године.
Обавезни облици образовно-васпитног рада су реализовани на годишњем нивоу, и то у првом,
другом и трећем разреду (за образовне профиле трговински техничар, комерцијалиста и аранжер у
трговини) у 40 наставних седмица, односно 185 наставних дана; у трећем разреду (за образовни
профил трговац) и IV разреду за све образовне профиле у 34 наставне седмице, односно 170 наставних
дана.
У току наставне године вршила се периодична, тромесечна анализа успеха ученика. У тој анализи
полазило се од анализе реализације образовно-васпитног рада, како у погледу фонда часова, тако и у
погледу прописаног наставног плана и програма. Овом анализом настојало се да се благовремено
утврди евентуално одступање оствареног у односу на планирано, и благовремено предузимање
одговарајућих мера.
Због епидемиолошке ситуације (ковид-19) постоје одступања у реализацији наставе. То се нарочито
односи на часове који нису одржани због боловања наставника. Тако је анализом реализације редовне
наставе на крају наставне године утврђено:

Планирани и одржани часови на крају школске 2021/2022.године
ПЛАНИРАНИ И ОДРЖАНИ ЧАСОВИ У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ (НВ 28.06.2022.)
РАЗРЕД
I
II
III
IV
СВЕГА

ПЛАНИРАНО
12465
13736
13174
8413
47788

ОДРЖАНО
12290
13522
13052
8307.5
47171.5

%
98.60
98.44
99.07
98.75
98.71

НЕОДРЖАНО
175
214
122
105.5
616.5

%
1.42
1.58
0.93
1.27
1.30

У првом разреду планирано је 12465 часова, одржано је 12290 односно 98,60%, неодржано је 175 часа,
односно 1,42%. У другом разреду планирано је 13736 час, одржано је 13522, односно 98,44%,
неодржано је 214 часова, односно 1,58%. У трећем разреду планирано је 13174 часова, одржано је
13052 часова, односно 99,07%, неодржано је 122 часа, односно 0,93%. У четвртом разреду планирано
је 8413 часова, одржано је 8307.5 часова, односно 98,75%, неодржано је 105.5 часова, односно 1,27%.
На нивоу целе школе, планирано је 47788 часова, одржано је 47171.5 часова, односно 98,71%,
неодржано је 616.5 часова, односно 1,30%.
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ОПРАВДАНИ И НЕОПРАВДАНИ часови на крају школске 2021/2022. годинe

Разред

Број
ученика

Оправдани

Неоправдани

Укупно

Укупно по
ученику

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

20/21

I

216

261

39516

20579

4288

3125

43804

23704

202.8

90.82

II

237

265

42796

20359

3400

1756

46226

22115

195.05

83.45

III

261

266

51149

25341

4817

1849

56036

27190

214.7

102.22

IV

167

173

30289

13395

1767

469

32056

13864

191.95

80.14

Укупно

881

965

163750

79674

14272

7199

178122

86873

202.18

90.02

У првом разреду оправдано је 39516 часова, неоправданих 4288 часова, укупно 43804 односно 202,8
изостанака по ученику. У другом разреду оправдано је 42796 часова, неоправдано 3400, укупно 46226,
односно 195,05 изостанака по ученику. У трећем разреду оправданих часова 51149, неоправданих 4817
часова, укупно 56036 часова, односно 191,95 по ученику. У четвртом разреду оправданих часова
30289, неоправданих 1767 часова, укупно 32056 часова, односно 191,95 по ученику. На нивоу школе
оправданих часова 163.750, неоправданих 14.272 часова, укупно 178.122 односно 202,18 изостанака
по ученику.
Матуранти
Број
ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

IV 1 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 2 (21/22)

24

24

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 3 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 4 (21/22)

22

22

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 5 (21/22)

21

21

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 6 (21/22)

28

27

96.43

1

3.57

0

0.00

IV 7 (21/22)

26

26

100.00

0

0.00

0

0.00

Укупно за IV разред средње школе
2021/2022

167

166

99.40

1

0.60

0

0.00

Укупно за IV разред средње школе
2020/2021

173

173

100.00

0

0.00

0

0.00

Разреднo одељењe
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Завршни разреди четврте године остварили су следећи успех: 4/1-7 – аранжер у трговини, трговински
техничар и комерцијалиста – од укупно 167 ученика, у августу позитивних је 166 односно 99,40%, 1
ученик је неоцењен из свих премета. а средња оцена успеха је 3,42.
УКУПАН УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 31.08.2022. године
Успех ученика по одељењима и разредима

Број ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

Укупно школска година 21/22

876

847

96.69

10

1.14

19

2.17

Укупно школска година 20/21

965

933

96.68

26

2.69

6

0.62

Први разред
Број
ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

I 1 (21/22)

20

20

100.00

0

0.00

0

0.00

I 2 (21/22)

24

21

87.50

1

4.17

2

8.33

I 3 (21/22)

22

22

100.00

0

0.00

0

0.00

I 4 (21/22)

22

21

95.45

1

4.55

0

0.00

I 5 (21/22)

24

23

95.83

0

0.00

1

4.17

I 6 (21/22)

25

23

92.00

1

4.00

1

4.00

I 7 (21/22)

26

25

96.15

1

3.85

0

0.00

I 8 дуал (21/22)

16

14

87.50

2

12.50

0

0.00

I 9 дуал (21/22)

17

17

100.00

0

0.00

0

0.00

I 10 дуал (21/22)

18

16

88.89

0

0.00

2

11.11

Укупно за I разред средње школе
2021/2022

214

202

94.39

6

2.80

6

2.80

Укупно за I разред средње школе
2020/2021

261

236

90.42

21

8.05

4

1.53

Разреднo одељењe
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Други разред
Број
ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

II 1 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

II 2 (21/22)

26

25

96.15

1

3.85

0

0.00

II 3 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

II 4 (21/22)

19

19

100.00

0

0.00

0

0.00

II 5 (21/22)

19

19

100.00

0

0.00

0

0.00

II 6 (21/22)

22

22

100.00

0

0.00

0

0.00

II 7 (21/22)

27

27

100.00

0

0.00

0

0.00

II 8 дуал (21/22)

18

17

94.44

0

0.00

1

5.56

II 9 (21/22)

22

20

90.91

0

0.00

2

9.09

II 10 дуал (21/22)

18

17

94.44

0

0.00

1

5.56

II 11 (21/22)

18

15

83.33

2

11.11

1

5.56

Укупно за II разред средње школе 2021/2022

235

227

96.60

3

1.28

5

2.13

Укупно за II разред средње школе 2020/2021

265

262

98.87

3

1.13

0

0.00

Број
ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

III 1 (21/22)

24

24

100.00

0

0.00

0

0.00

III 2 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

III 3 (21/22)

25

24

96.00

0

0.00

1

4.00

III 4 (21/22)

21

21

100.00

0

0.00

0

0.00

III 5 (21/22)

20

19

95.00

0

0.00

1

5.00

III 6 (21/22)

27

27

100.00

0

0.00

0

0.00

III 7 (21/22)

25

25

100.00

0

0.00

0

0.00

III 8 дуал (21/22)

27

26

96.30

0

0.00

1

3.70

III 9 (21/22)

21

20

95.24

0

0.00

1

4.76

III 10 (21/22)

25

22

88.00

1

4.00

2

8.00

III 11 (21/22)

22

21

95.45

0

0.00

1

4.55

Укупно за III разред средње школе 2021/2022

260

252

96.92

1

0.38

7

2.69

Укупно за III разред средње школе 2020/2021

266

262

98.50

2

0.75

2

0.75

Разреднo одељењe

Трећи разред
Разреднo одељењe
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Четврти разред
Број
ученика

Позитивни

Недовољни

Неоцењени

Број

%

Број

%

Број

%

IV 1 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 2 (21/22)

24

24

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 3 (21/22)

23

23

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 4 (21/22)

22

22

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 5 (21/22)

21

21

100.00

0

0.00

0

0.00

IV 6 (21/22)

28

27

96.43

1

3.57

0

0.00

IV 7 (21/22)

26

26

100.00

0

0.00

0

0.00

Укупно за IV разред средње школе 2021/2022

167

166

99.40

1

0.60

0

0.00

Укупно за IV разред средње школе 2020/2021

173

173

100.00

0

0.00

0

0.00

Разреднo одељењe

Средња оцена по одељењима и разредима
Укупно средња оцена школске 21/22 године

3.41

Укупно средња оцена школске 20/21 године

3.44

I разред средње школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

I1

3.78

I2

3.24

I3

3.32

I4

3.03

I5

3.62

I6

3.58

I7

3.46

I 8 дуал

2.72

I 9 дуал

2.89

I 10 дуал

2.92

Укупно средња оцена за I разред школске 21/22 године

3.26

Укупно средња оцена за I разред школске 20/21 године

3.27
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II разред средње школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

II 1

3.88

II 2

3.45

II 3

3.25

II 4

3.74

II 5

3.60

II 6

3.73

II 7

3.85

II 8 дуал

3.20

II 9

3.02

II 10 дуал

3.22

II 11

3.05

Укупно средња оцена за II разред школске 21/22 године

3.45

Укупно средња оцена за II разред школске 20/21 године

3.46

III разред средње школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

III 1

4.43

III 2

3.30

III 3

3.14

III 4

3.61

III 5

3.44

III 6

4.02

III 7

4.03

III 8 дуал

2.98

III 9

3.25

III 10

2.91

III 11

2.86

Укупно средња оцена за III разред школске 21/22 године

3.45

Укупно средња оцена за III разред школске 20/21 године

3.39
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IV разред средње школе
Разреднo одељењe

Средња оцена

IV 1

3.51

IV 2

3.55

IV 3

2.94

IV 4

3.57

IV 5

3.70

IV 6

3.78

IV 7

3.57

Укупно средња оцена за IV разред школске 21/22 године

3.52

Укупно средња оцена за IV разред школске 20/21 године

3.77

ТАБЕЛА УСПЕХА ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТРТИ РАЗРЕД
Најбољу средњу оцену успеха по разредима имају следећа одељења:
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

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

3,78
3,88
4,43
3,78

Укупно изречене васпитне и васпитно – дисциплинске мере у школској 2021/22. години
ВАСПИТНЕ МЕРЕ
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Опомена одељењског
220
Укор директора
19
старешине
Укор одељењског
172
Укор Наставничког
0
старешине
већа
Укор одељењског
94
Искључење из школе
0
већа
УКУПНО ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНИХ МЕРА
486
УКУПНО ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА
19
УКУПНО ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА
505
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА – профил ТРГОВАЦ
РЕД.
БР. ОДЕЉЕЊЕ
1.
2.
3.
4.

БРОЈ
УЧЕНИКА

ОЦЕНЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

3/8
3/9
3/10
3/11

26
20
22
21

9
10
8
5

8
5
5
6

5
5
9
9

4
/
/
1

/
/
/
/

СРЕДЊА
ОЦЕНА
3,85
4,25
3,95
3,71

УКУПНО

89

32

24

28

5

/

3,94

5

4

3

2

1
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ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ РАДА ИЗ
МАТУРСКОГ ИСПИТА (АТ,ТТ и КОМ) У ШК.2021/2022.
РЕД.
БР. ОДЕЉЕЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
УКУПНО

БРОЈ
УЧЕНИКА
23
24
23
22
21
27
26
166

ОЦЕНЕ НА МАТУРСКОМ РАДУ
5

4

3

2

1

СРЕДЊА
ОЦЕНА

10
22
9
20
14
9
8
92

5
1
10
2
7
6
3
34

3
1
4
/
/
7
12
27

5
/
/
/
/
5
3
13

/
/
/
/
/
/
/
/

3,87
4,87
4,22
4,91
4,67
3,70
3,62
4,26

ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА (ТТ И АТ)И
ТЕСТА (КОМЕРЦИЈАЛИСТА) ИЗ МАТУРСКОГ ИСПИТА ШК.2021/2022.
РЕД. ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ
БР.
УЧЕНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
УКУПНО

23
24
23
22
21
27
26
166

ОЦЕНЕ НА МАТУРСКОМ РАДУ
5
9
14
2
11
4
4
12
56

4
3
8
4
9
8
8
7
47

3
4
/
3
2
7
10
6
32

2
7
2
14
/
2
5
1
31

1
/
/
/
/
/
/
/
/

СРЕДЊА
ОЦЕНА
3,61
4,42
2,74
4,41
3,67
3,41
4,15
3,77

ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ПОСЛЕ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ПИСМЕНОГ РАДА ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (АТ,ТТ и КОМ) ШК.2021/2022.
РЕД. ОДЕЉЕЊЕ
БРОЈ
БР.
УЧЕНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
УКУПНО

23
24
23
22
21
27
26
166

5
3
1
1
/
1
6
2
14

ОЦЕНЕ НА ПИСМЕНОМ
МАТУРСКОМ РАДУ
4
3
2
1
5
6
9
/
2
10
11
/
3
13
6
/
7
10
5
/
1
9
10
/
11
4
6
/
6
16
2
/
35
68
49
/

СРЕДЊА
ОЦЕНА
3,09
2,71
2,96
3,09
2,67
3,62
3,31
3,06
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РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА НА КРАЈУ ДРУГОГ
ПОЛУГОДИШТА ШК. 2021/2022.
НАСТАВА
ДОПУНСКА
ДОДАТНА
СЕКЦИЈЕ
СВЕГА:

ПЛАНИРАНО
709
407
346
1.462

ОДРЖАНО
676
373
336
1.385

%
95.35
91.64
97.11
94.70

НЕОДРЖАНО
33
34
10
77

%
4.65
8.36
2.89
5.30

За школску 2021/2022. годину реализована је допунска, додатна настава и секције.
Планирано је 709 часова допунске, одржано је 676, односно 95,35%, није одржано 33 часова, односно
4,65%.
Планирано је 407 часова додатне, одржано је 373, односно 91,64%, није одржано 34 часова, односно
8,36%.
Планирано је 346 часова секција, одржано је 336, односно 97,11%, није одржано 10 часова, односно
2,89%.
На нивоу школе, планирано је укупно 1462 часа додатне, допунске и секција, одржано је 1385 часова,
односно 94,70%, није одржано 77 часова односно 5,30%. Одступања од планираних часова су
последица епидемиолошке ситуације у којој смо били, боловања колега и комбинованог начина рада.

ОБРАЗОВАЊЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
У школској 2021/2022. години Школа је реализовала и рад са ванредним ученицима. Школа је
уписивала ванредне ученике по листи Министарства просвете, али и ученике на доквалификацију,
преквалификацију и специјализацију за занимање – Трговачки менаџер. Организована је
консултативно – инструктивна настава за предмете који су предвиђени Годишњим планом рада школе,
а у броју који одговара трећини укупног годишњег фонда часова за редовне ученике. Припремна
настава се изводила у четири семестра, с тим што због пандемије и комбинованог модела наставе
уписани кандидати су могли да комуницирају са наставницима и преко меила.
После завршене припремне наставе организовани су испити у октобарском, јануарском, априлском,
јунском и августовском испитном року.
У школској 2021/2022. године број ванредних ученика је био:
Доквалификација
Преквалификација
Разлика предмета
Специјализација
Цео разред

I, II, III и IV разред
I, II, III разред
I, II, III и IV разред
I
II
III
IV

118
1
1
4
5
1
0
6
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Број испита ванредних ученика одржаних у школској 2021/2022. години приказан је следећом
табелом:
РАЗРЕД
ПРИЈАВИЛИ ИЗАШЛИ ПОЛОЖИЛИ
217
188
163
I
160
138
127
II
111
104
83
III
296
241
219
IV
14
14
14
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

УКУПНО

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
_______________________

798

685

606

ПАЛИ
25
11
21
22
0

ОДУСТАЛИ
29
22
7
55
0

79
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1. Опште информације о стручној школи и организацији
самовредновања
2. Специфичности Трговачке школе
3. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
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3.2. Област квалитета 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ
3.3. Област квалитета 3 - ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
3.4. Област квалитета 4 - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
3.5. Област квалитета 5 - ЕТОС
3.6. Област квалитета 6 - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
4. Закључак

1

2

1. Опште информације о стручној школи и организацији самовредновања
Назив стручне школе:

Трговачка школа

Адреса стручне школе:

Улица:
Хиландарска 1

Контакт подаци
надлежне школске
управе:

Школска управа Београд

Контакт подаци
стручне школе:

Телефон:
0113222264

Име и презиме
директора:

Мира Лекић

Име и презиме
руководиоца тима за
самовредновање:

Светлана Петровић

Национални регистарски
број:
(уколико постоји)

Датум извештаја о
самовредновању:

29.05.2020.

Период трајања
циклуса
самовредновања:
Области
квалитета

Од:
01.09.2021.

Штиклирајте изабране
области квалитета за
текући циклус
самовредновања

1.
Програмирање,
планирање и
извештавање

Град:
Београд

Факс:
/

Мејл:
info@trgovacka.edu.rs

Веб-сајт:
trgovackaskola.edu.rs

До:
29.05.2022.
2. Настава и учење

3. Образовна
постигнућа ученика





4. Подршка
ученицима

5.
Етос

6.
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима





2

3

Екстерне посете
Нпр:
Спољашње вредновање

Датуми

Области квалитета евалуиране током посете

23.10.2017.

Праћење рада колега једнаких
по образовању и позицији
Педагошко-инструктивни увид
и надзор
Спољни саветник – сарадник

/

Школски програм и годишњи план, Настава и учење, Образовна
постигнућа, Подршка ученицима, Етос, Организација рада школе и
руковођење, Ресурси
/

02.09.29.01.2020.

Настава и учење, Школски програм и годишњи план, Образовна
постигнућа, Подршка ученицима, Етос

Просветни саветник у посети
као део подршке
самовредновању
Просветна инспекција
Остале екстерне посете

Интерно праћење

1. период
од септембра до
новембра

2. период
од децембра до
фебруара

Датум измене извештаја о
самовредновању:

3. период
од марта до маја

4. период
од јуна до августа

29.05.2020.

Датум измене годишњег
плана за побољшања:

Одлука о евалуацији:

1.
Програмирање,
планирање и
извештавање

Молимо вас означите*
релевантно поље за
изабрану област
квалитета

/

Потписи
одговорног особља:

Директор:
Мира Лекић

2.
Настава
и учење

*

3.
Образовна
постигнућа
ученика

4.
Подршка
ученицима

5. Етос

*

/

*

6.
Организација
рада школе,
управљање
људским и
материјалним
ресурсима
*

Руководилац тима за самовредновање:
Светлана Петровић

(може бити и само
потпис директора)

3

4

Тим


Тим за
самовредновање

Име и презиме
Мира Лекић
Зорица Костић
Марица Кнежевић
Оливера Андоновић
Светлана Петровић
Љубица Минић
Мелита Јовановић Тончев
Маријан Димитријевић
Стефан Шалипур
Маја Тома
Руководиоци стручних већа



Тим за обезбеђивање
квалитета и развој
школе

Мира Лекић
Зорица Костић
Оливера Андоновић
Светлана Петровић
Мелита Јовановић Тончев
Маријан Димитријевић



Стручни актив за
развојно планирање

Мира Лекић
Оливера Андоновић
Светлана Петровић
Стефан Шалипур
Радмила Здравковић

Позиција
нпр. наставник, ученик,
родитељ, послодавац
директор
помоћник директора
помоћник директора
психолог
педагог
секретар
организатор практичне наставе
и вежби
организатор практичне наставе
и вежби
наставник
наставник
наставник
представник Савета родитеља
представник Ученичког
парламента
представник послодаваца
директор
помоћник директора
психолог
педагог
организатор практичне наставе
и вежби
организатор практичне наставе
и вежби
представник Савета родитеља
представник Ученичког
парламента
директор
психолог
педагог
наставник
наставник
представник Савета родитеља
представник Ученичког
парламента

4

5

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Специфичности Трговачке школе
У Трговачкој школи ученици стичу знања и вештине, развијају ставове и критичко мишљење
образујући се за изабрани профил (трговац, трговински техничар, аранжер у трговини,
комерцијалиста, трговачки менаџер и аранжер декоратер у трговини), савладавањем одговарајућих
наставних програма.
Осим редовног школовања, ученици имају могућност да се образују у статусу ванредног ученика.
Посебна специфичност школе се односи на реализацију практичне наставе у систему дуалног
образовања у коме ученици стичу вештине, знања, вредности у реалном радном окружењу у
објектима социјалних партнера школе.
У школи се организује кабинетска настава за поједине наставне предмете. Тиме је омогућена
реализација наставе појединих наставних предмета по групама, што пружа могућности за
имплементацију савремених наставних метода.
У школи се организују наставне и ваннаставне активности усмерене на развој компетенција и
стандарда квалификације ученика наведених образовних профила.
Величина школе, као средње стручне школе је једна од специфичности која захтева и посебну
организацију општеобразовних и стручних актива, као и организацију практичне наставе (ученици
реализују практичну наставу по моделу дуалног образовања односно учења кроз рад и по моделу
у ком ученицима у компанији није додељен ментор, нити финансијска надокнада).
Ученици школе имају могућност да се кроз реализацију редовне наставе упознају са условима рада
у реалном професионалном окружењу организовањем блок наставе из стручних предмета
(трговинско пословање, практична настава, аранжирање у Sтрговини, обука у виртуелном
предузећу). Поред тога, ученици имају могућност да похађају наставу и из изборних предмета
одабраних по сопственим склоностима и жељама.
Тежимо ка томе да се у нашој школи образују кадрови сходно тржишним захтевима,
прилагођавањем наставног процеса савременим привредним токовима, развоју трговине у нашој
земљи и свету.
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
У циљу спровођења континуираног процеса анализирања, планирања и кориговања наставне
праксе и доприноса целокупном раду и животу школе, задужени чланови Тима за самовредновање,
применом различитих техника, инструмената (анкете, скале процене, чек листе, дискусије,
интервјуи) предвиђених Приручником за самовредновање и вредновање рада школе и Водичем за
самовредновање за установе у стручном образовању, сачинили су извештај о самовредновању за
област - настава и учење.
По узору на поменути Приручник и Водич, самовредновањем су обухваћена следећа подручја ове
области:
1. ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА
2. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА
УЧЕНИКА
3. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА, УСВАЈАЊЕ ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА И
КОМПЕТЕНЦИЈА
4. ВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА
5. ПРУЖАЊЕ ПРИЛИКЕ СВАКОМ УЧЕНИКУ ДА БУДЕ УСПЕШАН.

Користећи извештај о екстерном вредновању рада школе из 2017. године као једну од полазних
основа, чланови Тима за самовредновање рада установе, разматрали су могуће начине, активности
и мере које треба предузети како би се унапредио квалитет области – настава и учење. Након тога,
сачињен је приказ активности које би требало спровести да би дошло до побољшања у овој
области. У оквиру унапређења квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решења
и индивидуализацију наставе, направљен је план одржавања угледних и огледних часова на нивоу
свих стручних већа, као и план управе школе стручне службе о обради тема о формативном
оцењивању, индивидуализацији и диференцијацији у настави на стручним већима. Такође је
планирано да наставник користи поступке вредновања у функцији даљег учења и да их обогати
применом различитих поступака (похвале, поштовање договорених правила рада, помоћ у избору
техника учења, обука ученика за самоевалуацију, усмеравање интеракције међу ученицима у
функцији учења).
Додатну основу за спровођење самовредновања рада школе чинили су извештаји из претходних
година: 2019/2020., 2020/2021., Акциони развојни план за школску 2020/2021. годину, Извештај о
раду тима за развојно планирање (из извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за
2020/2021. године.), извештај о остваривању годишњег плана рада школе за 2021/2022. године, и
друга релевантна школска документација
Резултати самовредновања рада школе у школској 2017/2018. години као добре стране школе
процењују истицање циљева часа, кључних појмова, повезивање садржаја са примерима из
свакодневног живота, охрабривање ученика, образлагање зашто је важно то што уче, поступност
у постављању различитих захтева. Стране које треба унапредити односе се на прилагођавање
захтева могућностима сваког ученика, као и примењивање специфичних задатака и наставног
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материјала индивидуалним потребама ученика, повећавање заинтересованост ученика за рад на
часу, образложење како су ученици дошли до решења, као и укљученост ученика у процену
сопственог напретка .
Самовредновање рада школе током школске 2019/2020. године, показало је као кључне снаге
школе давање потпуну и разумљиве повратну информацију ученицима о њиховом раду и давање
јасних препорука за наредне кораке, оцењивање у складу са правилником и упознатост ученика са
критеријумима оцењивања, сарадњу са родитељима, прилагођеност захтева наставника
могућностима детета, разноврсност начина на које ученици показују да су разумели научено на
часу и могућности изношења мишљења на часу. Као слабости добијене су: планирање, реализација
и вредновање заједничких пројеката у настави између наставника и ученика, подучавање ученика
како да сами процењују свој напредак и напредак осталих ученика, оспособљеност деце да повежу
и примене научена знања у различитим ситуацијама, јасност и корисност уџбеника и наставних
средстава и могућност ученика да без додатних часова одговоре на захтеве наставника
На основу ових резултата предложене су смернице за унапређење кључних снага и превазилажење
слабости: саветодавни рад са наставницима током педагошко-инструктивног рада, подстицање
ученика на активно учење, промена приступа наставном процесу, кроз истраживачке задатке
усмерити ученике на претходну припрему за час, примена иновативних техника у учењу и
формирање група ученика за дискусију у сваком одељењу, развијање наставе која подржава
саморегулисано учење – самостално постављање циљева учења, самостално самовредновање и
праћење сопственог учења и рада ученика и истицање примењивости наученог у настави у
свакодневном и професионалном животу.
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ИЗВОРИ ДОКАЗА ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА КРОЗ СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА
ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА

СТАНДАРДИ

ИНДИКАТО
РИ

ДОКУМЕНТИ
(докази)

ОД КОГА
ДОБИЈАТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

2. НАСТАВА И
УЧЕЊЕ

2.1. Наставник
ефикасно
управља
процесом учења
на часу

2.1.1.
Ученику су
јасни циљеви
часа/исходи
учења и
зашто то што
је планирано
треба да
научи
2.1.2.
Ученик
разуме
објашњења,
упутства и
кључне
појмове
2.1.3.
Структурира
ње и
повезивање
делова часа
2.1.4.
Поступност
постављања
задатака
2.1.5.
Интеракција
у функцији
учења
2.1.6.
Функционалн
о коришћење
наставних
средстава
2.2.1.
Наставник
прилагођава
захтеве
могућностим
а сваког
ученика
2.2.2.
Индивидуалн
е

Глобални,
оперативни
план
Припрема за
час
Педагошка
евиденција
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Провера знања
Анкета о раду
наставника од
стране ученика
Портфолио
ученика
Портфолио
наставника
Тестотека
Ученички
продукти
Самоевалуациј
а
Педагошки
профил
Евалуациони
листићи
Разговори са
учеником

Наставник
Ученик
ППС
Управа

Глобални,
оперативни
план
Припрема за
час
Педагошка
евиденција
Извештај о
педагошко-

Наставник
Ученик
ППС
Управа
Тим за додатну
подршку
ученицима

2.2. Наставник
прилагођава
рад на часу
образовноваспитним
потребама
ученика

НАЧИНИ
ДОЛАЖЕЊА
ДО ИНФОРМАЦИЈА (технике;
инструменти...)
Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима
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карактеристи
ке ученика
2.2.3.
Посвећивање
времена и
пажње
сваком
ученику
2.2.4. ИОП
2.2.5.
Додатна
подршка у
заједничким
активностима
2.2.6.
Прилагођава
ње темпа
рада

2.3. Ученици
стичу знања,
усвајају
вредности,
развијају
вештине и
компетенције на
часу

2.3.1.
Разумеју
предмет
учења и знају
да примене
научено

2.3.2.
Повезује
предмет
учења из
раније ученог
у различитим
областим

инструктивном
раду
Провера знања
Анкета о раду
наставника од
стране ученика
Портфолио
ученика
Портфолио
наставника
Тестотека
Ученички
продукти
Самоевалуациј
а
Педагошки
профил
Извештај тима
за додатну
подршку
ученицима
Евалуациони
листићи
Разговори са
учеником
Педагошка
евиденција
наставника
Провера знања
Електронски
дневник
Ученички
продукти
Портфолио
ученика
Статистички
подаци о
успеху
Извештаји са
такмичења
Чек листа
инструктора
учења кроз рад
Извештај о
остварености
исхода наставе
и учења кроз
рад
Извештај Тима
за реализацију

Наставник
Ученик
ППС
Управа

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима

Наставник
Ученик
ППС
Управа
Тим за
реализацију
система
дуалног
образовања
Тим за КВиС

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима

9

10

2.3.3.
Критички
процењује
идеје и
решење
2.3.4.
Критички
даје идеје и
решење
2.3.5.
Примењује
повратну
информацију
2.3.6.
Пројекти у
настави
2.4.1.
Формативно
и сумативно
оцењује

система
дуалног
образовања
Извештај тима
за КВиС
Извештај Тима
за
међупредметне
компетенције
Извештај Тима
за стручно
усавршавање
Извештај Тима
за
међупредметне
компетенције
Извештај Тима
за стручно
усавршавање

Тим за
међупредметне
компетенцијеТ
им за стручно
усавршавање
Тим за
вредновање
квалитета рада
школе

Ученички
продукти
Портфолио
ученика
Педагошка
евиденција
наставника

Наставник
Одељењски
старешина

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима

/

/

/

ЕсДневник
Педагошка
евиденција
наставника
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Евалуациони
листић
Припрема за
час
Оперативни
план

Наставник
Одељењски
старешина
ППС
Управа

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима
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2.4.2.
Јасни
критеријуми
вредновања

Портфолио
наставника и
ученика
Критеријуми
оцењивања
ЕсДневник
Педагошка
евиденција
наставника
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Евалуациони
листић
Припрема за
час
Оперативни
план
Портфолио
наставника и
ученика
Критеријуми
оцењивања

2.4.3.
Повратна
информација
ученицима

2.4.4.
Ученик
поставља
себи циљеве
у учењу

Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Портфолио
наставника и
ученика

2.4.5.
Критички
процењује
свој напредак
и других

Белешка у
електронском
дневнику
Педагошка
евиденција
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду

Наставник
Одељењски
старешина
ППС
Управа

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима

Наставник
Одељењски
старешина
ППС
Управа

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима
Анкета
Интервју

Наставник
Одељењски
старешина
ППС
управа

Анкета
интервју
Чек листа
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2.5.
Сваки ученик
има прилику да
буде успешан

2.5.1.
Међусобно
уважавање
2.5.2.
Разноврсни
поступци за
мотивисање
2.5.3.
Интелектуал
на
радозналост
и слободно
изношење
мишљења
2.5.4.
Избор начина
обраде теме,
облика рада
или
материjала
2.5.5.
Поверење у
могућности и
позитивна
очекивања у
погледу
успеха

Припрема за
час
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Портфолио
наставника и
ученика

Наставник
Одељењски
старешина
ППС
управа

Чек листа
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ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
1. ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА
У области Настава и учење видљиво је да су активности на практичној настави добро усмерене и
реализоване, као и настава стручних предмета (увидом у извештај о педагошко-инструктивном
раду, извештаја о раду организатора практичне наставе, извештаја о успеху).
На основу анализе стандарда 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу путем
чек-листа и увидом у педагошку документацију (глобални планови, оперативни планови,
припреме за час) установљено је да су сви годишњи планови рада уредно предати педагошкопсихолошкој служби, као и да је редовно вођена евиденција о благовремености предаје
оперативних планова. Установљено је да су наставници поштовали препоручену форму израде
годишњих и оперативних планова (усклађени су са захтевима наставе оријентисане ка циљевима
и исходима учења). Посебан нагласак је стављен на истицању елемената: стандарди, опште и
међупредметне компетенције, корелација и њиховој вези са наставном темом/модулом и
наставном јединицом.
На основу извештаја о педагошко-инструктивном раду установљено је да већина наставника чији
су часови били посматрани, има припреме за час и педагошку евиденцију. Значајан број
наставника истиче циљеве и исходе часа, тако да ученик има могућности да разуме зашто то што
је планирано треба да научи.
Анализом свих прикупљених информација, изведен је закључак да постоји одсуство тематске и
временске корелације међу предметима истог разреда, као и неусклађености у оквиру истог
предмета, а по различитим разредима. Може се рећи да то произилази из тога што наставници
још увек недовољно међусобно сарађују при планирању наставе.
Примећено је да одређени број наставника након реализованих часова не бележи запажања и
допуне, како би их користио у будућем планирању и реализацији наставе. Подаци указују да још
увек недовољан број наставника унапређује наставу применом разноврсних и иновативних
наставних метода и техника, диференцираног приступа и елемената формативног оцењивања.
Установљено је да постоји потреба за развијањем размене примера добре праксе, који се односе
на планирање, реализацију, евалуацију наставног процеса. Поред тога важно је у све наведено
интензивирати укључивање ученика (планирање и припремање наставе/наставних садржаја,
израда наставних материјала, процес вредновања и самопроцењивања).
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односе се на јасноћу циљева и исхода часа, зашто ученици треба да знају то што уче,
проверавање да ли су ученици исправно разумели објашњења и упутства. Индикатор са
релативно најнижим оценама односи се на употребу разноврсних наставних средстава на
часовима.
Смернице за даље унапређење рада
- Заједнички рад наставника на планирању наставе, како би се постигла хоризонтална
и вертикална међупредметна корелација
- Увести континуирану самоевалуацију (наставник рефлексивни практичар), ради
унапређења наставе и учења
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- Диверсификовати

-

коришћене наставне методе, поштовати индивидуалне
карактеристике ученика, израдити заједнички оквир за формативно праћење
напредовања ученика ради побољшања квалитета наставе и учења и континуираног
праћења постигнућа ученика
Интензивирати учешће ученика у избору и изради наставних садржаја и материјала,
како би се ученик свеобухватније укључио у наставни процес
Оспособљавање ученика за евалуацију рада и самопроцењивање, ради постављања
циљева учења

2.
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РАДА НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА
УЧЕНИКА
Анализом педагошке документације и на основу извештаја Тима за обезбеђивање додатне
подршке ученицима, може се рећи да је посебна пажња посвећена ученицима, код којих је
установљено да је потребна додатна подршка у раду. Примећено је да значајан број наставника
прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. Наставници углавном прилагођавају захтеве
могућностима ученика и посвећују време ученицима у складу са њиховим образовним и
васпитним потребама.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односи се на добијање довољно пажње од стране наставника да може успешно да
савлада градиво, одређивање задатака и питања за рад спрам могућности ученика. Индикатори са
релативно најнижим оценама односе се на прилагођавање захтева могућностима сваког ученика,
могућност избора материјала и начина рада на часу који одговара ученицима, индивидуализација
материјала и начина рада са ученицима који имају тешкоће у учењу.
Смернице за даље унапређење рада
- Повећати разноврсност метода и техника рада, како би се повећао степен
прилагођавања и индивидуализације наставе.
- Развијати и потенцирати сараднички рад и вршњачку подршку, како са ученицима
који раде по ИОП програму тако и као једну од метода и техника реализације наставе.
3. СТИЦАЊЕ ЗНАЊА, УСВАЈАЊЕ ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА И
КОМПЕТЕНЦИЈА
На основу извештаја о педагошко-инструктивном раду, провера знања, података из електронског
дневника, ученичких продуката, портфолија ученика, статистичких података о успеху, извештаја
са такмичења, чек листа инструктора учења кроз рад, извештаја о остварености исхода наставе и
учења кроз рад, извештаја Тима за реализацију система дуалног образовања, извештај тима за
КВиС, извештаја Тима за међупредметне компетенције, извештаја Тима за стручно усавршавање;
већина наставника учи ученике да повезују ново градиво са претходно наученим, као и да
повезују садржаје са примерима из свакодневног живота. Већина наставника стручних предмета
упућују ученике како да теоријска знања примењују у реалном окружењу (обављање практичне
наставе у конкретним продавницама). У доброј мери наставници уче ученике да користе
различите начине и приступе за решавање задатака или проблема. Примећено је да још увек
недовољан број наставника учи ученике да у процесу учења повезују наставне садржаје из
различитих области, као и да уче ученике да постављају себи циљеве учења. Такође, мали број
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наставника подстиче ученике на развој критичког мишљења и процењивање и давање идеја и
решења. Установљено је да је још увек недовољно заступљена пројектна и интегративна настава.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односе се на тражење да се градиво повезује са другим предметима, праксом и
свакодневним животом, подстицање ученика да износе своје идеје и креативна решења, .
Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на спровођење пројеката у настави, радови
и активности ученика показују да ученици умеју да примене научено на часовима.
Смернице за даље унапређење рада
- Развијати код ученика вештине и компетенције у складу са захтевима стандарда
квалификације и принципа целоживотног учења, како би се лакше и успешније
укључили у привредне токове и друштвени живот.
- Развијати код ученика способност постављања циљева учења, развој критичког
мишљења, ради успешног прилагођавања реалним условима и решавању реалних
проблема
- Организовање и реализовање пројеката и пројектне наставе на нивоу сваког стручног
већа.
4. ВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА
На основу анализе прикупљених информација установљено је да наставници делимично користе
поступке вредновања који су у функцији даљег учења. Наставници оцењују ученике у складу са
Правилником о оцењивању што се тиче броја сумативних оцена. Прате ангажовање ученика, али
у оквиру формативног праћење ученичких постигнућа потребно је ставити нагласак на препоруке
за унапређивање учења. Наставници похваљују рад ученика, али често изостаје потпуна повратна
информација ученицима о њиховом раду. Још увек се недовољно ученици уче да процењују свој
напредак.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односе се на упознатост са критеријумима и начинима оцењивања, прикупљање
информација о ученику и давање повратних информација о раду ученика, . Индикатор са
релативно најнижим оценама односи се на постављања краткорочних и дугорочних циљева при
учењу, критичко процењивање сопственог напретка и напретка других ученика у учењу, давање
препорука за унапређивање учења.
Смернице за даље унапређење рада
- Подстаћи ученике са на свим часовима постављају себи циљеве у учењу.
- Подстицање ученика да користе критеријуме вредновања за процењивање сопственог
напретка у учењу и напретка других ученика.
- Ученици процењују и евалуирају рад наставника.
- Свестранија примена поступака вредновања у функцији даљег учења, дефинисањем
јасних критеријума вредновања, давањем потпуне и разумљиве пропратне
информације о њиховом раду, као и учења ученика да процењује свој напредак да би
се ученик даље развијао као свестрана личност.
- У формативној оцени нагласак ставити на препоруке за унапређивање учења.
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5. ПРУЖАЊЕ ПРИЛИКЕ СВАКОМ УЧЕНИКУ ДА БУДЕ УСПЕШАН
Наставници стварају подстицајну атмосферу за рад на часу, показују поштовање према
ученицима, ученици имају могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са
предметом учења на часу. Већина наставника испољава емпатију према ученицима. Наставници
углавном адекватно реагују на међусобно неуважавање ученика. Још увек је недовољно
заступљена примена различитих поступака за мотивисање ученика на часу.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односе се на подстицање и инсистирање на међусобном уважавању и поштовању
правила дисциплине, охрабривање изношења мишљења и запажања ученика, поверење у
способности ученика. Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на могућност
одабира начина реализовања одређене наставне теме, коришћење разноврсних начина
мотивисања ученика, прилагођавање задатака индивидуалним карактеристикама ученика.
Смернице за даље унапређење рада
- Користити у већој мери различите поступке за мотивисање ученика
- Давати могућност ученицима да одаберу начин реализовања одређених наставних
тема (као једну од техника мотивисања ученика).
- Организовање школских такмичења.

Аритметичке средине одговора испитаника за појединачне стандарде квалитета рада установе.
Стандарди области квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Родитељи
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним
потребама ученика.
2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине
и компетенциjе на часу.
2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
Просечне оцене за групе испитаника

Област
Аритметичка
средина

Просечан ниво
остварености за школску
2019/2020. годину
2,6

Наставници Ученици

3,15

3,50

2,65

3,04

3,46

2,40

3,17

3,32

2,72

3,35
3,16
3.17

3,47
3,53
3.46

2,65
2,55
2.59

Просечан ниво
остварености за школску
2020/2021. годину
3,05

Просек
за
стандард
3.1 (3)
2.97 (3)
3.07 (3)
3.16 (3)
3.08 (3)
3,07 (3)

Просечан ниво
остварености за школску
2021/2022. годину
3,07
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Добре стране Наставе и учења
Родитељи

Наставници

Ученици

Упознатост ученика са
критеријумима за сваку оцену

Упознатост са критеријумима и
начинима оцењивања

Подстицање међусобног уважавања и
поштовања правила дисциплине од
стране наставника током часа

Упознавање ученика са
начинима, процедурама, нивоима
успешности и критеријумима
оцењивања
Подстицање уважавања и
поштовања правила дисциплине
током часа

Могућности да на часу ученици
изнесу своје идеје и решења,

Охрабривање ученика да износе
мишљење и запажања,

Давање потпуне повратне информације
о учењу и раду ученика,

Захтевање да се обраћа другима са
међусобним уважавањем.

Стране за унапређивање у области Наставе и учења
Родитељи

Наставници

Ученици

Могућност да ученик изабере
материјал и начин рада на часу

Давање могућности ученицима да
изаберу материјал и начин рада на
часу
Реализовање пројеката у настави

Могућност избора материјала и начина
реализовања наставне теме

Прилагођавање захтева
могућностима сваког ученика
Коришћење разноврсних
наставних средстава на часовима

Ученичко критичко процењивање
напретка других ученика у учењу

Прилагођавање задатака и наставе
индивидуалним карактеристикама
ученика
Тражење од ученика да процене напредак
других ученика у одељењу

Резиме закључака и одлука о евалуацији
Редовно школовање у Трговачкој школи обухвата ученике различитог узраста, који стичу знања
и вештине, развијају ставове и критичко мишљење образујући се за изабрани профил (трговац,
трговински техничар, аранжер у трговини, комерцијалиста, трговачки менаџер и аранжер
декоратер у трговини), савладавањем одговарајућих наставних програма.
Путем учења кроз рад односно дуалног образовања, ученици, под руководством инструктора и
надзором координатора у реалном радном окружењу код послодаваца, стичу компетенције
неопходне за ефикасан и продуктиван рад у изабраном занимању.
Потенцијал за даљи развој школе пружа организовање кабинетске наставе на још вишем нивоу
(боља опремљеност и организација постојећег простора). Такође, очекује се даљи рад на
развијању ваннаставних активности уз уважавање жеља и склоности ученика.
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Тежимо ка томе да се у нашој школи образују кадрови сходно тржишним захтевима,
прилагођавањем наставног процеса савременим привредним токовима, развоју трговине у нашој
земљи и свету.
Сви запослени школе учествују у сталном процесу учења и развоја идеја. Свесни смо
одговорности према друштву и надамо се успостављању адекватног система осигурања
квалитета.
У односу на претходни извештај о самовредновању области Настава и учење, установљено је да
су наставници иновирали форму израде годишњих и оперативних планова (усклађени су са
захтевима наставе оријентисане ка циљевима и исходима учења). Посебан нагласак је стављен
на истицању елемената: стандарди, опште и међупредметне компетенције, корелација и њиховој
вези са наставном темом/модулом и наставном јединицом. Иницирано је организовање огледних
и угледних часова, Израда новог интерног правилника за стручно усавршавање, реализовани су
семинари од значаја за поспешивање наставе и учења, као и укључивање већег броја наставника
у процес самовредновања. Такође је започета реализација пројекта „Помоћ школи након
екстерног вредновања“ и спроведена је примена техника саморефлексије с циљем да
наставницима постане пракса да сагледавају сопствени рад и више размењују примере добре
праксе.
Најбоље оцењено је ефикасно управљање процесом учења на часу (резултати анкета
самовредновања и педагошко инструктивног рада). Унапређивање индивидуализације, које је
започето претходне школске године и даље добија релативно слабије процене. Поступке
вредновања потребно је развијати у смислу пребацивања веће одговорности на ученике за
сопствени процес учења. Ученике треба подстицати да самостално постављају циљеве у свом
учењу, да процењују свој напредак (и напредак других ученика) на основу јасних критеријума
вредновања. Мотивацију ученика подизати кроз организовање школских такмичења.

Кључне снаге






Кључне слабости

Разноврсност образовних профила у 
области трговина (трговац, трговински
техничар,
аранжер
у
трговини, 
комерцијалиста)
Организација
практичне
наставе
(могућност ученика да стичу стандарде 
квалификације у реалном радном
окружењу)
Ученици имају могућност да развијају 
практичне вештине унутар установе
(кабинетска настава)

Још
увек
недовољно
заступљене
иновативне методе у настави и учењу
Корелација општеобразовних и стручних
предмета је недовољно усклађена тематски
и временски посматрано
Учење ученика да процењује свој
напредак да би се ученик даље развијао
као свестрана личност
Примена
различитих
техника
формативног оцењивања и пружање
повратне информације о напредовању
ученика са нагласком на начине
унапређивање учења.

18

19

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
У циљу спровођења континуираног процеса анализирања, планирања и кориговања наставне
праксе и доприноса целокупном раду и животу школе, задужени чланови Тима за самовредновање,
применом различитих техника, инструмената (анкете, скале процене, чек листе, дискусије,
интервјуи) предвиђених Приручником за самовредновање и вредновање рада школе и Водичем за
самовредновање за установе у стручном образовању, сачинили су извештај о самовредновању за
област - образовна постигнућа ученика.
По узору на поменути Приручник и Водич, самовредновање je обухваћенo подручјем:
1. КОНТИНУИРАНИ ДОПРИНОС БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА.
На основу извештаја о екстерном вредновању рада школе из 2017. године Тим за вредновање
квалитета рада школе и Тим за самовредновање квалитета рада школе, разматрали су могуће
начине, активности и мере које треба предузети како би се унапредио квалитет области – настава
и учење. Након тога, сачињен је приказ активности које би требало спровести да би дошло до
побољшања у овој области.
Школа редовно примењује поступке којима прати успешност ученика на састанцима
разредних већа који се одржавају на месечном нивоу, као и одељењским већима, месечним
састанцима свих школских тимова и актива где се разматрају и решавају текући проблеми, а
постигнућа ученика анализирају и осмишљавају даље акције.
Допунска настава се организује за све ученике који показују тешкоће у учењу. Међутим,
уочљива је недовољна мотивисаност ученика за похађање исте. Планиране и предвиђене су мере
за превазилажење ове тешкоће и редовнију посећеност допунске наставе. Такође, мотивисаност
ученика за похађање додатне наставе и секција је слаба.
Ранија пракса да на почетку сваке године наставници српског језика, математике и
енглеског спроведу иницијални тест знања како би се анализа постигнућа ученика користила за
даље планирање рада, проширена је на све наставнике и наставне предмете.
Школа реализује програм припреме ученика за завршне и матурске испите и прати
постигнућа ученика на завршним и матурским испитима упоређујући их са претходним годинама
и са резултатима са националног тестирања и израђујући мере за унапређење успеха ученика на
завршним и матурским испитима. Успех ученика на завршним и матурским испитима показује
оствареност постављених стандарда квалификација и представља основу за даље планирање свих
активности, наставних и ваннаставних садржаја за ученике наше школе.
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Анализа успеха на завршним и матурским испитима последње три школске године - Ученици
завршних разреда смера Трговац у школској 2018/19. у односу на претходну годину су остварили
лошији успех у односу на школску 2017/2018. годину, али је приближно исти као у 2016/17.
школској години.
У школској 2016/17. години ученици су полагали завршни испит по Правилнику који је
важио до 2017. године и успех је био другачији у односу на последње две школске године где су
ученици полагали завршни испит по новом концепту. У све три последње године број одличних и
врло добрих је приближно исти, али број добрих се смањио, а са довољним успехом нема ученика.
Може се закључити да су ученици постигли бољи успех на завршном испиту по новом
концепту, за које их је спремала група наставника - ментора. Евидентан је велики раскорак између
школског успеха и успеха на завршном испиту. Закључак је да су ученици остварили бољи успех
из оцене практичних вештина него када се оцењивало искључиво теоријско знање.
Када је реч о успеху ученика на матурском испиту смера Аранжер у трговини успех ученика је
приближно исти у све три последње школске године, само што се мало повећао број одличних
ученика. На матурском испиту успех је скоро исти у све три године. Можемо закључити да успех
у школи приближно прати успех ученика на матурском испиту.
Анализирајући успех ученика смера Трговински техничар у школској 2018/19. разликује се од
претходне две године у томе што се смањио број одличних ученика, а повећао број врло добрих и
добрих ученика. Успех на матурском испиту се драстично смањио за одличне ученике, док је за
врло добре већи у односу на претходне две школске године. Можемо закључити да на матурском
испиту највећи број ученика оствари врло добар и после са добрим успехом. Можемо рећи да се
смањио број одличних ученика последње две године у односу на 2016/17.
На матурском испиту мали је број ученика са одличним успехом, смањио се број
врлодобрих ученика, а повећао број добрих ученика у школској 2018/19. години. Школске 2018/19.
комерцијалисти су полагали матурски испит по новом концепту, пошто су прва генерација која је
завршила по новом плану и програму и која је престала да буде оглед већ је редован профил
(уписани школске 2015/16.).
Ученици смера Комерцијалиста полажу матурски испит који се састоји из три дела
(матерњи језик, теоријски тест и практичан рад). Ученици најбоље резултате остваре на провери
практичних вештина, а затим радећи теоријски део.
Школске 2017/2018. године, након извршене анализе постигнутог успеха на завршним
испитима, установили смо да је био бољи у односу на прошлу школску годину (више одличних
ученика), и сви су успешно положили. На матурским испитима пролазност је била 100% и незнатно
је побољшање у односу на прошлу школску годину. Што се тиче комерцијалиста, три ученика нису
положила матурски испит и упућени су да га полажу у наредном испитном року.
Школске 2018/2019. године образовни профил Трговац је остварио средњи ниво образовних
стандарда. На општем успеху постигли су средњи ниво образовних постигнућа. Идентификована
је мала разлика између школског успеха ученика и постигнутих резултата на завршним испитима,
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што је вероватно резултат заинтересованости ученика и њихових стечених знања у стручним
предметима и пракси.
Профили Трговински техничар и Аранжер у трговини на матурским испитима постигли су
средњи ниво образовних постигнућа, а Комерцијалисти су остварили образовна постигнућа између
средњег и напредног нивоа. Општи успех у учењу је у складу са постигнутим резултатима на
матурским испитима (између средњег и напредног нивоа).
Школске 2019/2020. постигнут је следећи успех:
Просе
чне
оцене

Успех ученика на завршним и матурским испитима
22.06.2020.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

Одељење
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7
III8
III9
III10
III11
УКУПНО

Бр. ученика
25
23
24
27
24
27
27
23
18
19
23
260

Средња оцена успеха
3.85
4.12
3.81
4.28
4.34
3.99
4.09
3.13
3.67
3.47

Аранжери и
техничари

4.08

Комерцијали
сти

4.04

Трговци

3.47

3.61
3.85

Ниво остварености стандарда за 2019/2020. школску годину је на завршним и матурским
испитима је висок. Сви ученици су са успехом завршили завршне и матурске испите и то са веома
добрим просечним оценама.
Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика примењујући
поступке којима се прати успешност ученика на свим нивоима: четири пута годишњекласификационим периодима, прати се општи успех ученика, број ученика са недовољним
оценама, број недовољних оцена по предметима као и укупан број недовољних оцена. Ученици
који нису савладали градиво или имају недовољне оцене, упућују се на допунску наставу.
Заинтересовани ученици похађају додатну наставу и остварују предвиђене циљеве.
Резултати праћења образовних постигнућа користе се за креирање мера за унапређење
даљег развоjа ученика. Ученици коjима jе потребна додатна образовна подршка остваруjу
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постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима
(планови индивидуализације и извештаји о њеним ефектима).
Просечне оцене на завршном испиту за образовни профил трговца за 2021/2022. школску
годину износе 3,94. Просечне оцене на практичном делу матурског рада за износе 3,87, 4,66, 3,66
за аранжере, техничаре и комерцијалисте.
Просечне оцене из изборног предмета износе 3,61, 3,81, 3,78 за аранжере, техничаре и
комерцијалисте.
Просечне оцене из српског језика износе 3,09, 2,86, 3,47 за аранжере, техничаре и
комерцијалисте.
У односу на претходну школску годину уочљив је пад у успеху ученика на завршним и
матурским испитима.

ИЗВОРИ ДОКАЗА ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА КРОЗ СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА
ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА

СТАНДАРДИ

ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА: 3
ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУА
УЧЕНИКА

3.1.

ИНДИКАТОРИ

ДОКУМЕНТИ
(докази)

ОД КОГА
ДОБИЈАТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЧИНИ
ДОЛАЖЕЊА
ДО ИНФОРМАЦИЈА (технике;
инструменти...)

3.2.1.
Резултати
праћења
образовних
постигнућа
користе се за
даљи развоj
ученика.

Глобални,
оперативни план
Припрема за час
Педагошка
евиденција
Извештај о
педагошкоинструктивном
раду
Провера знања

Наставник
Ученик
ППС
Управа
Тим за додатну
подршку
ученицима

Чек листа
праћења часа
Чек листа
педагошкоинструктивног
рада
Интервју са
ученицима
Извештај о
педагошко
инструктивном
раду

Резултати
ученика
на
завршном
испиту показуjу
оствареност
стандарда
постигнућа
наставних
предмета,
односно
оствареност
постављених
индивидуалних
циљева учења.

3.2. Школа
континуирано
доприноси
бољим
образовним
постигнућима
ученика

3.2.2. Ученици
коjима jе
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потребна
додатна
образовна
подршка
остваруjу
постигнућа у
складу са
индивидуални
м циљевима
учења/прилаго
ђеним
образовним
стандардима.
3.2.3. Ученици
су укључени у
допунску
наставу у
складу са
своjим
потребама.

Анкета о раду
наставника од
стране ученика
Портфолио
ученика
Портфолио
наставника
Тестотека
Ученички
продукти
Самоевалуација
Педагошки
профил
Извештај тима
за додатну
подршку
ученицима
Евалуациони
листићи
Разговори са
учеником

Извештај Тима
за додатну
подршку
ученицима
Извештај о раду
ПП службе
Извештај са
такмичења
Извештај
ментора
Извештај о
ПИСА
тестирању

3.2.4. Ученици
коjи похађаjу
допунску
наставу
показуjу
напредак у
учењу.
3.2.5. Ученици
коjи похађаjу
часове
додатног рада
остваруjу
напредак у
складу са
програмским
циљевима и
индивидуални
м потребама.
3.2.6. Школа
реализуjе
квалитетан
програм
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припреме
ученика за
завршни испит.
3.2.7. Резултати
инициjалних и
годишњих
тестова и
провера знања
користе се у
индивидуализа
циjи подршке у
учењу.
3.2.8. Резултати
националних и
међународних
тестирања
користе се
функционално
за
унапређивање
наставе и
учења.

ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
КОНТИНУИРАНИ ДОПРИНОС БОЉИМ ОБРАЗОВНИМ ПОСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА.
У области Образовна постигнућа ученика, школа континуирано настоји да разноврсношћу
активности (побољшању и иновирању самог наставног процеса) заинтересује и мотивише ученике
за активније учешће ученика у наставном процесу и напредовања у раду, ради постизања бољих
образовних постигнућа ученика. Циљ је побољшање успеха ученика у наставним и ваннаставним
активностима.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај
стандард односе се на упознатост са критеријумима и процедурама оцењивања, анализе бројчаних
оцена ради праћења напретка ученика. Индикатор са релативно најнижим оценама односи се
похађање допунске наставе за предмете из којих ученици имају негативне оцене, коришћење
резултата са екстерних тестирања за унапређивање реализације наставе.
Смернице за даље унапређење рада –
- Повећање мотивисаности ученика кроз укључење у избор садржаја и разноврсних метода
рада при похађању допунске и додатне наставе.
- Ажурирање правилника о похваљивању и награђивању ученика и наставника.
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-

Доследније инсистирање на похађању и мотивисању ученика за допунску наставу кроз неговање
индивидуализованог приступа.
Мотивисати ученике за допунску, додатну наставу и секције кроз диверсификацију наставних
метода које се користе за ове облике наставе.
Активности ученика доследније бележити у евиденцију која је доступна увиду родитеља
(ЕсДневник).
Потребна је израда препорука и мера за унапређивање постигнућа на основу анализе успеха ученика
на завршним и матурским испитима и интегрисање и презентовање и наведених мера на нивоу
Стручних већа.

-

Аритметичке средине одговора испитаника за појединачне стандарде квалитета рада установе.
Стандарди области квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Родитељи
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним
постигнућима ученика.

Област
Аритметичка
средина

Просечан ниво
остварености за школску
2019/2020. годину
3,00

2,79

Наставници Ученици
3,44

2,72

Просек
за
стандард
2.98 (3)

Просечан ниво
остварености за школску
2021/2022. годину
2.98

Добре стране Образовних постигнућа
Родитељи

Наставници

Ученици

Упознатост са критеријумима и
процедурама оцењивања из
наставних предмета.

Упознавање ученика и родитеља са
критеријумима за сваку оцену и
процедурама оцењивања
Анализирање бројчаних оцена
ученика ради праћења напретка
ученика

Упућивање на допунску
наставу за ученике који
имају негативне оцене
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Стране за унапређивање у области Образовних постигнућа ученика
Родитељи

Наставници

Ученици

Похађање допунске
наставе из предмета са
негативним оценама

Коришћење резултата са
међународних и националних
тестирања ради унапређивања
начина реализације наставе
Праћење образовног и пословног
кретања ученика након
школовања

Упознатост са критеријумима и
процедурама оцењивања

Резиме закључака и одлука о евалуацији

Циљ нам је повећање образовних постигнућа ученика помоћу спровођења мера и активности за веће активно учешће
и укључивање ученика у наставни процес и веће укључивање у допунску наставу, што би довело до побољшавања
школског успеха.

Kључне снаге и слабости

Кључне снаге

Кључне слабости







Велики број понуђених секција и
ваннаставних активности.
Организовање допунске наставе из свих
предмета за ученике који показују слаб
успех.




Недовољно укључивање ученика у избор
наставних и ваннаставних садржаја
Недовољна посећеност секција, додатне,
наставе од стране ученика.
Недовољна посећеност допунске наставе
од стране ученика.
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Недовољно развијени механизми
подстицања ученика за редовно похађање
допунске наставе.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС
У циљу спровођења континуираног процеса анализирања, планирања и кориговања
наставне праксе и доприноса целокупном раду и животу школе, задужени чланови Тима за
самовредновање, применом различитих техника, инструмената (анкете, скале процене, чек листе,
дискусије, интервјуи) предвиђених Приручником за самовредновање и вредновање рада школе и
Водичем за самовредновање за установе у стручном образовању, сачинили су извештај о
самовредновању за област - ЕТОС.
По узору на поменути Приручник и Водич, самовредновањем су обухваћена следећа подручја
ове области:
I.
II.
III.
IV.
V.

УСПОСТАВЉАЊЕ ДОБРИХ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА
ПОДРЖАВАЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛИ
РАЗВИЈЕНА САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА УНУТАР ШКОЛЕ
ИНОВАЦИЈСКА И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ИЗУЗЕТНОСТ.

На основу извештаја о екстерном вредновању рада школе из 2017. године Тим за обезбеђивање
квалитета и развој школе и Тим за самовредновање квалитета рада школе, разматрали су могуће
начине, активности и мере које треба предузети како би се унапредио квалитет области – ЕТОС.
Полазиште на основу анализе извештаја из претходних година: 2017/2018, 2018/2019 (Акциони
план развојног планирања за школску 2018/2019. г, Извештај о раду тима за развојно планирање
(из извештаја о остваривању годишњег плана рада школе за 2017/2018. г), извештај о остваривању
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годишњег плана рада школе за 2018/2019. г, извештај о самовредновању (из извештаја о
остваривању годишњег плана рада школе за 2017/2018, 2018/2019. г), акциони план развојног
плана за школску 2019/2020. г, уз осврт на Развојни план школе за период од школске 2017/2018.
до 2019/2020. г.
Информације којима располажемо за самовредновање ове области у школској 2017/2018
проистичу из Извештаја Тима за самовредновање за школску 2017/2018. годину. Самовредновање
ове области извршено је путем вредновања стандарда 5.3 и 5.5, скалом процене по тада важећем
Правилнику. За ову школску годину ЕТОС је процењен оценом добар, односно од 50-75%
остварених критеријума. За 2018/2019. област ЕТОС није процењивана. Школске 2019/2020.
процењиване су области 5.2 и 5.4 од стране ученика, родитеља и наставника. Од стране наставника
ова област процењена је са просечном оценом 2,89, од стране родитеља: 3,37. од стране ученика
3,08. Просечна оцена за област износи 3,11.
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Процена екстерне евалуације утврдила је добре и транспарентне процедуре регулисања
међуљудских односа и упознатост свих актера образовања о пожељним облицима понашања, као
и кућним редом школе. Поред предузетог великог броја мера за регулисање и побољшавање
међуљудских односа у школи као и уједначавање критеријума оцењивања владања код ученика,
постоје проблеми у поштовању пожељних образаца понашања у одељењима трећег степена током
наставе и ескалаторних инцидената, којим се годинама бавимо. Оформљен је и тим за прихватање
новопридошлих ученика и наставника и поред стручне службе укључени су ученици и наставници
у процес адаптације новопридошлих чланова (препорука екстерне комисије).
Примедба екстерне евалуације у вези недовољног промовисања резултата ученика са сметњама
у развоју узета је у обзир, па је поред устаљених поступака истицања и промовисања резултата
ученика на одељењским, наставничким већима и педагошком колегијуму, рађено на промовисању
постигнућа ученика у одељењу кроз извођење угледних часова, учествовањем на школским
приредбама, учествовање у раду Ученичког парламента. Преостаје да пружање прилике свим
ученицима не остане само на нивоу наставника економске групе предмета, већ да се примери
добре праксе прошире на све заинтересоване учеснике школског живота.
Недостатак који је упутила екстерна комисија о неуједначености поступања наставника у
процедурама изрицања васпитних мера и дисциплинских поступака настојимо да превазиђемо
редовним одржавањем састанака разредних већа где се уједначавају критеријуми покретања
појачаног васпитног рада и изрицања васпитних мера и даљих процедура њиховог превазилажења.
Поред великог броја превентивних активности које школа организује за ученике, екстерна
комисија је упутила замерку на недостатак јачања капацитета ученика за превазилажење и
решавање ситуација насиља. Структура ученика који похађају школу (из депривираних средина,
социјално запуштених и нестимулативних) и велики број интервентних мера сведоче о
проблемима са којима се запослени у школи свакодневно суочавају са проблематичним и
неадекватним понашањем ученика.
Подршка управе у раду ученичког парламенту није резултирала повећаном мотивацијом
ученика за укључивање у његов рад (на основу анализе резултата анкете спроведене међу
родитељима и ученицима у току школске 2019/2020. године).
За даљу процену области пошли смо од стандарда квалитета и извора доказа за процењивање
индикатора.

ИЗВОРИ ДОКАЗА ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА КРОЗ СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА

ОБЛАСТ
СТАНДАРДИ
КВАЛИТЕТА

ИНДИКАТОРИ

ДОКУМЕНТИ
(докази)

ОД КОГА
ДОБИЈАТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЧИНИ
ДОЛАЖЕЊА
ДО ИНФОРМАЦИЈА (технике;
инструменти...)
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2. ЕТОС

5.1.
Успостављени
су добри
међуљудски
односи.

5.1.1. У школи
постоjи доследно
поштовање норми
коjима jе
регулисано
понашање и
одговорност свих.
5.1.2.
За
дискриминаторско
понашање у школи
доследно
се
примењуjу мере и
санкциjе.

5.1.3. За
новопридошле
ученике и
запослене у школи
примењуjу се
разрађени
поступци
прилагођавања на
нову школску
средину.

Правилник и
кућни ред школе.
Записници са
Разредних већа

Наставник
Ученик
ПП служба

Анкете ученика
и
наставника,
чек
листа
извештаја
са
одржаних
разредних већа

Правилници,
извештаји,
планови и
извештаји Тима
за појачан надзор
и изрицање
васпитно –
дисциплинских
мера, Тима за
заштиту од
дискриминације и
насиља,
злостављања и
занемаривања
(ДНЗЗ),
Извештај о
покренутим
васпитно
дисциплинским
поступцима,
извештаји о
владању ученика
на
класификационим
периодима и
предложене мере
укључујући
друштвено
корисни рад
План и извештај
Тима за
прихватање
новопридошлих
ученика и
наставника,
Планови и
извештаји
менторског рада,
Извештаји са

Одељењски
старешина
Наставник
Ученик
ПП служба
Управа
Тим за појачан
надзор, Тима за
заштиту од
дискриминације
и насиља,
злостављања и
занемаривања
(ДНЗЗ),

Чек
листа
извештаја Тима
за
појачан
надзор, Тима за
заштиту
од
дискриминације
и насиља
Извештај
анкетирања
ученика
и
наставника

Тим за
прихватање
новопридошлих
ученика и
наставника
Наставници
ментори
Одељењске
старешине

Чек
листа
извештаја Тима
за прихватање
новопридошлих
ученика
и
наставника,
извештаја
ментора,
извештаја
педагошко30
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5.2. Резултати
ученика и
наставника се
подржаваjу и
промовишу

посета часовима,
записници са
седница
одељењских већа
5.1.4. У школи се
План и извештај
користе различите Тима за
технике за
дискриминацију,
превенциjу и
насиље,
конструктивно
злостављање и
решавање
занемаривање,
конфликата.
План и извештај
рада Ученичког
парламента,
Планиране
трибине, стручна
предавања
Планови и
припреме ЧОСа,
ЧОЗа, планови
секција.
5.1.5. Предузимају План и извештај
се ефикасни
Тима за ДНЗЗ,
кораци за
извештаји о
разрешавање
сарадњи са
конфликата и
Центром за
личних проблема у социјални рад,
комуникацији када Извештаји о
до њих дође/када
сарадњи са
се идентификују.
родитељима
5.2.1. Успех сваког Записници са
поjединца, групе
седница
или одељења
одељењског већа,
прихвата се и
наставничког
промовише као
већа, Савета
лични успех и
родитеља,
успех школе.
родитељских
састанака,
ученичког
парламента
5.2.2. У школи се
Записници
примењуjе
Наставничког
интерни систем
већа, одељењског
награђивања
већа, савета
ученика и
родитеља,
запослених за
школског одбора

инструктивног
рада
Тим за ДНЗЗ
Ученички
парламент,
предметни
наставници

Чек
листе
извештаја Тима,
Ученичког
парламента,
секција,
Извештај
одржаних
трибина,
стручних
предавања

Тим за ДНЗЗ
Одељењске
старешине
Родитељи

Чек
листа
извештаја Тима
за заштиту од
дискриминације
и
насиља,
злостављања и
занемаривања
Извештај о раду
ПП службе,
Анкете ученика,
родитеља,
наставника
Чек
листе
извештаја
ученичког
парламента

Одељењски
старешина,
Електронски
дневник

Ученици,
наставници

Чек листа
извештаја о раду
школе
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постигнуте
резултате.
5.2.3. У школи се
организуjу
различите
активности за
ученике у коjима
свако има прилику
да постигне
резултат/успех.

5.2.4. Ученици са
сметњама у
развоjу и
инвалидитетом
учествуjу у
различитим
активностима
установе

5.3. У школи
функционише
систем
заштите од
насиља.

5.3.1. У школи jе
видљиво и jасно
изражен негативан
став према насиљу
5.3.2. У школи
функционише
мрежа за
решавање
проблема насиља у
складу са
Протоколом о
заштити
деце/ученика од
насиља,
злостављања и
занемаривања у
образовноваспитним
установама.

План рада школе,
Планови и
извештаји
секција,
извештаји са
такмичења,
изложбе
ученичких
радова,
Планови и
припреме
наставника
План рада школе,
Планови и
извештаји
секција,
извештаји са
такмичења,
изложбе
ученичких
радова,
Планови и
припреме
наставника
План и извештај
Тима за ЗДНЗЗ,

наставници,
ученици

Чек
листе
извештаја о раду
секција, о раду
школе
Анкете ученика,
родитеља,
наставника

наставници,
ученици

Анкете ученика,
родитеља,
наставника.

Тим за ЗДНЗЗ

Чек
листа
извештаја Тима
за ЗДНЗЗ

План и извештај
Тима за ЗДНЗЗ,
Извештаји о
сарадњи са
релевантним
установама
(Центар за
социјални рад,
полиција,
здравствене
установе)

Чланови Тима за Чек
листа
ЗДНЗЗ
извештаја Тима
за ЗДНЗЗ,
Извештај рада
ПП службе
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5.3.3. Школа
организуjе
активности за
запослене у
школи, ученике и
родитеље, коjе су
директно усмерене
на превенциjу
насиља

5.4. У школи
jе развиjена
сарадња на
свим
нивоима.

Годиши план
рада школе,
План и извештај
Тима за ЗДНЗЗ,
Тима за стручно
усавршавање,
Планови и
припреме за час,
ЧОС/ЧОЗ,
грађанског
васпитања,
секција,
Ученичког
парламента
Записници
Наставничког
већа

Тима за ЗДНЗЗ
Тим за стручно
усавршавање,
ПП служба
Одељењски
старешина,
Наставници,
Родитељи,
ученици

Чек
листа
извештаја о раду
школе,
извештаја
директора,
извештаја Тима
за ЗДНЗЗ, Тима
за
стручно
усавршавање,
извештаји
одржаних
секција,
ЧОСа/ЧОЗ-а,
извештаја
Ученичког
парламента,
извештаја
психолога
и
педагога
5.3.4. Школа
Годиши план
Тима за ЗДНЗЗ, Чек
листа
организуjе посебне рада школе,
ПП служба
извештаја о раду
активности
План и извештај
Одељењски
школе,
подршке и
Тима за ЗДНЗЗ,
старешина,
извештаја
васпитни рад са
Планови и
Наставници,
директора,
ученицима коjи су припреме за
Родитељи,
извештаја Тима
укључени у
ЧОС/ЧОЗ,
ученици
за
ЗДНЗЗ,
насиље (коjи
грађанско
одржаних
испољаваjу
васпитање,
секција,
ЧОСнасилничко
секције, план и
а/ЧОЗ-а,
понашање, трпе га извештај
извештаја
или су сведоци)
Ученичког
Ученичког
парламента
парламента,
Записници
извештаја
Наставничког
психолога
и
већа, Одељењског
педагога
већа
5.4.1. У школи jе
Записници са
Координатори
Чек
листе
организована
седница
Тимова,
извештаја о раду
сарадња стручних разредних већа,
председници
актива
и саветодавних
педагошких
актива,
Извештаји
о
органа.
колегијума,
раду
Тимова,
Записници са
педагошког
заједничких
колегијума
седница
координатора
Тимова са
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руководиоцима
Актива,
Записници са
заједничких
седница чланова
различитих
тимова
Планови и
програми актива
Записници
Наставничког
већа
5.4.2. Школа
пружа подршку
раду ученичког
парламента и
другим ученичким
тимовима.

План и извештај о
раду ученичког
парламента

5.4.3. У школи се
подржаваjу
инициjативе и
педагошке
аутономиjе
наставника и
стручних
сарадника.
5.4.4. Родитељи
активно учествуjу
у животу и раду
школе.

Записници са
седница
Педагошког
колегијума,
Наставничког
већа, одељењских
већа, тимова
Планови и
записници
Тимова за појачан
надзор, за
васпитни рад са
ученицима, Тим
за ЗДНЗЗ, за
пружање
подршке
ученицима у
учењу, развоју, за
реализацију
система дуалног
образовања, за
КВИС
Записници са
родитељских
састанака, савета
родитеља,

Председник
ученичког
парламента,
Наставници
руководиоци
Ученичког
парламента
Педагошки
колегијум
Наставници
Тимови

Координатори
тимова
Одељењске
старешине
Управа школе

Чек
листа
извештаај о раду
ученичког
– парламента

Чек
листа
извештаја о раду
педагошког
колегијума,
Тимова,

Чек
листа
извештаја
тимова,
годишњи
извештај школе
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5.5. Школа jе
центар
иновациjа и
васпитнообразовне
изузетности.

5.4.5. Наставници,
ученици и
родитељи
организуjу
заjедничке
активности у циљу
jачања осећања
припадности
школи.
5.5.1. Школа jе
препознатљива као
центар иновациjа и
васпитнообразовне
изузетности у
широj и ужоj
локалноj и
стручноj
заjедници.

5.5.2. Наставници
континуирано
преиспитуjу
сопствену
васпитнообразовну праксу,
мењаjу jе и
унапређуjу.

школског одбора,
Отворена врата,
Годишњи план и
извештај рада
школе

Извештаји са
посета сајмовима
образовања
Награде и
похвалнице са
такмичења.
Планови
наставника,
Планови и
извештаји Тимова
за КВИС и
реализацију
система дуалног
образовања
План и извештај
Тима за
самовредновање,
План и извештај
стручног
усавршавања
наставника
Планови
педагошкоинструктивног
рада
Припреме за час
(евалуација часа
и самоевалуација
сопственог рада),
наставникрефлексивни
практичар
Извештај о
менторском раду,

Ученици,
родитељи

Анкете ученика,
родитеља

Координатори и Чек
листе
чланови Тимова, извештаја о раду
наставници
школе, тимова,
секција.

Управа школе,
ПП служба
Тим
за
самовредновање,
Тим за стручно
усавршавање и
професионални
развој
наставника
и
стручних
сарадника, Тим
за
мразвој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

Чек
листа
извештаја Тима
за
самовредновање,
извештаја
о
педагошкоинстуктивном
раду,
Извештаја рада
актива
Евиденције
стручног
усавршавања
наставника у ПП
служби
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5.5.3. Наставници
нова сазнања и
искуства
размењуjу са
другим колегама у
установи и ван ње.
5.5.4. Резултати
успостављеног
система тимског
рада и
партнерских
односа на свим
нивоима школе
представљаjу
примере добре
праксе.

5.5.5. Школа
развиjа
иновативну праксу
и нова образовна
решења на основу
акционих
истраживања.

Додатни
стандарди
квалитета за
стручно
образовање:

5.5.8.
Успостављене су
ефикасне
процедуре помоћу
којих се осигурава

Записници са
седница актива
Правилник о
стручном
усавршавању
унутар школе
План и извештај
рада стручних
актива
Планови и
извештаји
тимова,
Записници
заједничких
седница
различитих
актива и
Записници
заједничких
седница
различитих
тимова
План и извештај
Актива за
развојно
планирање,
Актива за развој
школског
програма, Тим за
обезбеђење
квалитета и
развој школе,
тима за
остваривање
одређеног
задатка, програма
или пројекта,
Извештаји о
реализованим
пројектима за
самовредновање,.
Сајт школе,
огласна табла,
мејлови, уговори,
Записници са
седница НВ ,

Управа школе
ПП служба
Руководиоци
актива

Чек
листе
извештаја
о
стручном
усавршавању,
извештаја рада
стручних актива

Школски
тимови, активи

Чек
листе
извештаја
тимова,
стручних актива,

Тимови
равојно
планирање,
остваривање
одређеног
задатка

за Чек
листа
извештаја
Тимова

Тимови,
Управа школе,
Атив
зза
развојно
планирање

Чек
листа
извештаја
тимова и Актива
за
развојно
планирање
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да о мисији,
стратешким
циљевима,
специфичним
циљевима и
вредностима
установе буде
обавештено
целокупно особље
и све интересне
стране
(укључујући и
подуговараче и
предузећа у којима
се обавља пракса),
као и да их сви они
у потпуности
разумеју.
5.5.9. Развијају се,
одржавају и
редовно
преиспитују
ефективна
партнерства и
сарадња заснована
на узајамном
поверењу са
екстерним
интересним
странама.
5.5.10.Систематски
се прикупљају
информације о
тренутним и
будућим
потребама и
очекивањима,
интересовањима и
карактеристикама
свих интересних
страна (нпр.
партнера из
привреде) и
користе се за
унапређивање

школског одбора,
састанака
Тимова, управе са
представницима
компанија,
министарства,
градске управе,
аустријске
амбасаде,

План рада
организатора
практичне
наставе и вежби,
план тима за
реализацију
система дуалног
образовања,
План рада
директора школе

Управа школе,
Тим за дуал
Коориднатори
практичне
наставе

Чек
листа
извештаја рада
координатора
практичне
наставе, тима за
реализацију
система дуалног
образовања,
директора школе

Извештаји тимова
за КВИС,
реализацију
система дуалног
образовања,
Извештај са
седница Савета
родитеља,
Школског одбора

Тимови за КВиС,
реализацију
система дуалног
образовања

Чек
листа
извештаја
о
реализацији
плана
унапређења.
Извештај о раду
тима за КВИС,
реализацију
система дуалног
образовања
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учења и развој
програма учења.
5.5.11. Развијају се
и прате
партнерства са
другим установама
у стручном
образовању у
земљи и
иностранству и
користе за
унапређивање
учења.

Записници са
састанака са
другим школама
и компанијама и
високим
институцијама,
екскурзије
директора,
стучних
сарадника,
предметних
наставника.
Извештаји о
сарадњи школе са
локалном
самоуправом,
Центром за
социјални рад,
Црвеним крстом,
привредним
организацијама,
невладиним
организацијама

5.5.12. Остварује
се веза са осталим
партнерима и
одељењима
локалне
самоуправе како
би се учење и
остале услуге
учиниле
доступнијим (нпр.
кроз обезбеђивање
превоза, смештаја,
материјалне
помоћи,
здравствених
услуга, едукације о
здрављу, бриге о
деци).
5.5.13. Партнерски ПИСА пројекат
пројекти и
програми учења
доприносе
локалном,
регионалном и, где
је могуће,
националном и
европском развоју
у погледу учења и
запошљавања.

Управа школе
ПП служба,
Стручни активи,
КВИС , Тим за
реализацију
система дуалног
образовања

Чек
листа
извештаја о раду
директора,
стручних
сарадника,
Тимова

Чек
листа
Тимови,
ПП извештаја о раду
служба,
ПП
службе,
наставници
директора

Управа школе

Чек
листа
извештаја
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ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022

1.

УСПОСТАВЉАЊЕ ДОБРИХ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА

Усаглашавање критеријума и спровођења мера и санкција (препорука екстерне комисије) остварено је
редовним месечним седницама разредних већа на којима се инсистира на њиховом усаглашавању.
Организоване су разноврсне превентивне активности, а Тим реагује у свакој ситуацији насиља и
предузимају се кораци за разрешавање конфликта по Протоколу поступања. Међутим, недостатак
капацитета ученика за самостално решавање конфликта и позитивне начине реаговања је и даље видљив
кроз велики број инцидентних ситуација и интервентних мера чланова Тима за заштиту од дискриминације
и насиља.
За новопридошле ученике и наставнике спроводи се поступак прихватања и адаптирања на школску
средину.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај стандард
односе се на упознатост са правилима понашања и са последицама насиља и дискриминације, реаговање на
кршење правила понашања и санкционисање насиља и дискриминације, коришћење разноврсних техника
решавања сукоба и превенције насиља међу ученицима, пружање подршке новопридошлим ученицима, .
Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на упознатост са радом Тима за заштиту од
дискриминације, насиља злостављања и занемаривања, ефикасност решавања конфликата између ученика.
Смернице за даље унапређење рада
- Подстицање ученика да усвоје прихватљиве облике реаговања
- Организовање превентивних активности усмерених на јачање ученичких капацитета за
превазилажење проблема, не само на упознавање са санкцијама које следе за непримерено
реаговање.
- Примена процеса медијације и вршњачке медијације у решавању сукоба.
2. ПОДРЖАВАЊЕ И ПРОМОВИСАЊЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
.
Виђења родитеља и ученика (анкете 2019/2020.) по питању промовисања и похваљивања успеха сваког
ученика размимоилазе се. Ученици наводе да је сваки успех похваљен и награђен од стране наставника, док
родитељи дају нешто ниже просечне оцене похваљивању успеха ученика. Иако не постоји интерни систем
награђивања ученика и запослених у школи у писаној форми, инсистира се на јавном похваљивању ученика
за сваки постигнути успех. За одличан успех ученици на поклон добијају књиге. Укљученост ученика са
сметњама у развоју у заједничке активности у школи просечно је оцењена веома добро (упитници
2019/2020), док је доступност различитих активности у којима сви ученици имају прилику да постигну
успех процењена као слабије присутна (екстерна евалуација).
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај стандард
односе се на јавно похваљивање ученика за постигнуте резултате. Индикатор са релативно најнижим
оценама односи се на награђивање за постигнуте резултате наставника и ученика, учествовање у
ваннаставним активностима,
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Смернице за даље унапређење рада
- Обогатити понуду активности у којима ученици имају прилику да постигну успех, како у
настави (разноврсне методе и наставне технике), тако и у понуди ваннаставних активности.
- Презентовати садржаје и начине рада у ваннаставним активностима ученицима.
- Израда правилника о награђивању и похваљивању ученика и наставника.
3.
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ШКОЛИ
У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу и функционише заштитна мрежа за
решавање проблема насиља (извештај екстерног самовредновања). Организују се активности за све
учеснике образовног процеса усмерене на превенцију насиља. Упркос томе и даље постоји велики број
интервентних активности које спроводе чланови тима за заштиту од дискриминације и насиља,
злостављања и занемаривања.
Група наставника је прошла обуку – семинар „Од стереотипа и предрасуда до дискриминације и насиља“,
а редовно се одржавају стручне теме везано за насиље за ученике и наставнике унутар школе.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај стандард
односе се на истакнутост плаката са правилима понашања у школи и поступцима борбе против насиља,
ангажованост свих у борби против насиља, рад са свим учесницима насиља. Индикатор са релативно
најнижим оценама односи се на упознатост са превентивним активностима против насиља које се спроводе
у школи.
Смернице за даље унапређење рада
- Превентивне активности са ученицима усмерити на јачање капацитета самих ученика за
адекватно разрешавање конфликта.
- Јачати капацитете ученика за адекватно реаговање у ризичним ситуацијама,
- Проширити репертоар адекватних одговора на ризичне ситуације преко превентивних
активности са ученицима.
- Јачање наставничких компетенција за реаговање у ситуацијама насиља.
4.
РАЗВИЈЕНА САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА УНУТАР ШКОЛЕ
Анализа самовредновања области ЕТОС из 2019/2020. године показује да је са најнижим просечним
оценама процењена укљученост родитеља у активности унутар школе, како од стране ученика тако и од
стране родитеља. Родитељи су сарадњу са представницима школе оценили као просечно веома добру, али
њихова укљученост у активности које се организују у школи процењена је као најслабија у односу на остале
испитане ставке.
Подршка управе (препозната и од екстерне комисије) раду ученичког парламента није резултирала
повећањем мотивације ученика за ангажовање унутар њега, нити бољим увидом родитеља у његов рад.
Јачање сарадње стручних и саветодавних органа (екстерна евалуација) постигнуто је кроз заједничке
састанке различитих тимова, управе, педагошког колегијума и осталих органа школе након препоруке
екстерне евалуације.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај стандард
односе се на размену информација на Педагошком колегијуму. Индикатор са релативно најнижим оценама
односи се на учествовање у заједничким активностима са наставницима ученицима и родитељима у школи,
учествовање у раду Ученичког парламента
Смернице за даље унапређење рада
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- Направити понуду активности у којима родитељи могу да се ангажују унутар школе.
- Испитати могућности и интересовања родитеља да се у већој мери ангажују у активностима
5.

које се организују у школи и врсте активности у којима би се ангажовали.
Освестити ученицима значај Ученичког парламента, активности и рад који обављају његови
чланови.
Испитати и превазићи разлоге слабог интересовања за укључивање у рад Ученичког
парламента.
ИНОВАЦИЈСКА И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ИЗУЗЕТНОСТ.

Сарадња са другим институцијама остварена је највећим делом активностима директора установе, кроз
сарадњу и контакте са представницима релевантних институција.
Овај стандард се у школи негује преко подстицања рада стручних актива, међуповезаности тимова, актива
и других стручно-саветодавних тела.
Чланови школе укључени су у израду нових програма наставе на националном нивоу за смерове Трговац,
Комерцијалиста и Трговински техничар, а у припреми је ревидирање програма и за Аранжере у коме ће
такође учествовати наши наставници. Развојним планом предвиђено је да наставници имају задатак да по
стручним већима одржавају размене искустава међу колегама и са колегама ван школе, да се одржавају
угледни/огледни часови, пројектна настава и да наставници континуирано евалуирају свој рад и да на
основу те евалуације планирају своје активности и на континуираном обучавању.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину за овај стандард
односе се на подстицање и инсистирање на учествовање у самовредновању рада школе, учествовање у
иновативним активностима унапређивања програма наставе и рада школе. Индикатор са релативно
најнижим оценама односи се на мотивисаност за укључивање у рад тимова и стручних органа школе,
размена искустава са семинара између колега,
Смернице за даље унапређење рада
- Повећати иновацију различитих облика наставе, метода рада, наставних материјала.
- Повећати степен у коме наставници самоевалуирају свој рад.
- Повећати степен у коме наставници планирају своје континуирано стручно усавршавање на
основу података сопствене самоевалуације.
- Повећати сарадњу међу колегама из школе и ван школе ради ширења примера добре праксе и
неговања компетанција наставника.

Аритметичке средине одговора испитаника за појединачне стандарде квалитета рада установе.
Стандарди области квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Родитељи
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.

Наставници Ученици

3.56

3.444

3.04

3.44

3.097

2.91

3.43

3.27

3.1

Просек
за
стандард
3.35
3.15
3.27
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5.4. – У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне
изузетности.
Просечне оцене за групе испитаника

Област
Аритметичка
средина

Просечан ниво
остварености за школску
2019/2020. годину
3,11

2.92

3.154

2.57

3.66

3.152

2.79

3.40

3.22

2.88

2.88
3.20
3.17

Просечан ниво
остварености за школску
2021/2022. годину
3,17

Добре стране ЕТОС-а школе
Родитељи

Наставници

Ученици

Упознатост са правилима
понашања, забраном
дискриминације и предвиђеним
казнама.
Учествовање у самовредновању
рада школе.

Санкционисање
дискриминације и кршења
правила понашања

Упознатост са казнама за
дискриминацију.

Размена информација на
Педагошком колегијуму

Истакнут негативан став према
насиљу у школи.

Истакнут негативан став
према насиљу у школи.

Учествовање у хуманитарним
акцијама и помагање
новопридошлим ученицима.
Истакнут негативан став према
насиљу у школи.

Стране за унапређивање у ЕТОС-у школе
Родитељи

Наставници

Ученици

Учествовање у заједничким
активностима са ученицима и
наставницима у школи
Упознатост са активностима
Ученичког парламента

Учествовање у заједничким
активностима са ученицима и
родитељима у школи
Коришћење ефикасних техника
за решавање конфликата међу
ученицима
Награђивање и промовисање
постигнутих резултата ученика
и наставника

Учествовање у заједничким
активностима са наставницима и
родитељима у школи
Коришћење ефикасних техника
за решавање конфликата међу
ученицима
Учествовање родитеља у
активностима које организује
школа.

Учествовање у активностима
које организује школа.

42

43

Резиме закључака и одлука о евалуацији
У школи су прописана правила понашања, системи за регулисање и санкционисање неадекватних облика понашања
и сви актери образовног процеса упознати су са истим. Потребно је додатно радити на смањењу броја кршења
школских правила кроз превентивне активности које јачају капацитете ученика за адекватно реаговање и решавање
конфликата, као и јачање компетенција наставника за реаговање у ситуацијама насилног и дискриминаторног
понашања. Такође потребно је додатно укључити родитеље у решавање свих ситуација у школи. Организовати и
систематски реализовати медијацију и вршњачку медијацију као једну од техника за решавање проблема.
Интерно промовисање резултата и постигунућа ученика и наставника се практикује, а потребно је израдидти
правилник онаграђивању ученика и наставнка чиме би се формализовало награђивање постигнућа наставника и
ученика. Такође, промовисати постигнућа учника и наставника у широј зајендичи чиме би се допринело мркетингу
школе.
Процеси сарадње на свим нивоима унутар школе су процедурално и нормативно регулисани и прописани. Потребно
је развијати дух сарадње и мотивисати наставнике да се што више укључе у сарадњу и размену искустава једних са
другима, као и актерима ван школе. Укључити ученике у рад ученичког парламента узимајући у обзир њихове
идеје и предлоге и учинити видљивијим рад ученичког парламента. Кроз израду правилника о награђивању
повећавати мотивисааност наставника и ученика за остваривање добрих резултата и укључивање у рад тимова
школе.
Неговање иновативних процеса у школи је започето у великој мери обукама које су наставници похађали,
конституисањем и радом тимова, иновацијама планова, програма наставника. Укључен је већи број наставника у
рад актива и тела и постављени су процедурални захтеви за константним иновирањем наставног и ваннаставног
процеса.

Kључне снаге и слабости

Кључне снаге




Активности Тима за заштиту ученика
од дискриминације,
насиља,
злостављања и занемаривања и за
васпитни рад и сарадњу са
породицом.
Велики
број
превентивних
активности које се организују у школи
за све учеснике образовног процеса
(наставници, ученици).

Кључне слабости





Недовољна мотивисаност наставника
за бављење васпитним радом са
ученицима.
Недовољно
похађање
обука
наставника за васпитни рад са
ученицима и решавање ситуација
насиља и примена у пракси.
Недовољна мотивисаност наставника
за рад у стручним телима школе.
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Област квалитета 6 - ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
У циљу спровођења континуираног процеса анализирања, планирања и кориговања наставне
праксе и доприноса целокупном раду и животу школе, задужени чланови Тима за самовредновање,
применом различитих техника, инструмената (анкете, скале процене, чек листе, дискусије,
интервјуи) предвиђених Приручником за самовредновање и вредновање рада школе и Водичем за
самовредновање за установе у стручном образовању, сачинили су извештај о самовредновању за
област - настава и учење.
По узору на поменути Приручник и Водич, самовредновање je обухваћенo подручјeм:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

РУКОВОЂЕЊА ДИРЕКТОРА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА ШКОЛЕ,
ПРАЋЕЊЕМ И ВРЕДНОВАЊЕМ КВАЛИТЕТА РАДА,
ЛИДЕРСКОГ ДЕЛОВАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ У РАЗВОЈУ ШКОЛЕ,
ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАЗВОЈА ШКОЛЕ,
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА и
ПОДРЖАВАЊА ИНИЦИЈАТИВЕ И РАЗВИЈАЊЕМ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА.

На основу извештаја о екстерном вредновању рада школе из 2017. године Тим за обезбеђивање
квалитета и развој школе и Тим за самовредновање квалитета рада школе, разматрали су могуће
начине, активности и мере које треба предузети како би се унапредио квалитет области –
организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
Замерка старом Развојном плану школе да није било видљиво да је донет на основу
извештаја о резултатима самовредновања исправљена је претходне школске године, и Развојни
план школе сачињен је на основу извештаја самовредновања рада школе у последње три године,
на основу извештаја екстерне комисије и на основу других показатеља и доказа за индикаторе
квалитета.
Управа школе и стручна служба су по препоруци екстерне комисије свој педагошкоинструктивни рад засновали на новим обрасцима за посматрање и вредновање школских часова,
праћење квалитета наставе у складу са стандардима квалитета. Педагошко инструктивни рад
управе и стручне службе се обавља у складу са циљевима за унапређивање васпитно-образовног
процеса у школи и утврђен је протокол за давање информације наставницима о њиховом раду и
смерницама за унапређење њиховог наставног процеса.
Стручна служба, тимови систематски воде евиденцију о обављеним разговорима са
ученицима, родитељима, наставницима, о датим препорукама и мерама за унапређење рада или
промену понашања. Евиденције о обављеним разговорима налазе се у дневницима рада,
записницима са састанака, извештајима тимова, извештајима о појачаном васпитном раду.
Људске ресурсе треба унапређивати у већој мери на основу резултата континуираног
самовредновања и стручног усавршавања како би сви актери образовног процеса унапредили свој
рад и компетенције.
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Материјално технички услови и њихово коришћење су у функцији остваривања циљева
наставе и учења и у доброј мери су обезбеђени.
Школске 2017/2018. године процењивани су стандарди 6.1 и 6.4 и ова кључна област је
процењена оценом задовољавајуће 2, односно 50% процењених критеријума.
Школске 2018/2019. године процењивани су стандарди 6.1 и 6.4. и процењени су просечном
оценом 3,39. Ове школске одине урађена је анализа примене електронског дневника и ова област
процењена је са оценом 3,35 што указује да су наставници задовољни применом новог облика
вођења евиденције.
Испитивање чланова школског одбора и Савета родитеља показало је да је руковођење школе за
школску 2019/2020. веома добро. Просечна оцена са свим ставкама за испитане чланове Савета
родитеља износи 3,84, а за чланове Школског одбора 3,97.
Као посебно добро у односу на испитане ставке, чланови Савета родитеља истичу
извештавање директора школе Савету родитеља и редовно обавештавање истог о активностима
које се обављају у школи, успостављање добрих односа са свим субјектима у окружењу који могу
бити значајни за рад школе (привредни субјекти). Ставка која је добила најнижу просечну оцену
од Савета родитеља јесте обезбеђивање услова и праћења свих видова реализације сарадње школе
са родитељима, кроз родитељске састанке. Од чланова Школског одбора руковођење је добило
највеће просечне оцене (4 на скали од 1 до 4), осим за ставку која се односи на сарадњу са другим
школама и организацијама.
ИЗВОРИ ДОКАЗА ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ ИНДИКАТОРА КРОЗ СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА

ОБЛАСТ
КВАЛИТЕТА

СТАНДАРД
И

ИНДИКАТО ДОКУМЕНТ
РИ
И (докази)

6.
ОРГАНИЗАЦИ
ЈА
РАДА
ШКОЛЕ,
УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛН
ИМ
РЕСУРСИМА

6.1.
Руковођење
директора
jе у
функциjи
унапређива
ње рада
школе.

6.1.1. Постоjи
jасна
организацион
а структура са
дефинисаним
процедурама
и носиоцима
одговорности

Школски
програм,
Годишњи
план рада
школе,
Решења за
запослене о
1760
годишњем
сатном
задужењу
6.1.2.
Одлуке/реше
Формирана су ња директора
стручна тела

ОД КОГА
ДОБИЈАТЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

НАЧИНИ
ДОЛАЖЕЊА
ДО
ИНФОРМАЦИЈА
(технике;
инструменти.
..)
Директор,
Чек
листа
управа,
извештаја о
секретар, ПП раду
служба
директора,
управе,
стручних већа

Директор,
управа,

Извештаји
раду

о
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о формирању
стручних
тела и тимова
Записници са
састанака
стручних
тела и тимова
Решења за
запослене о
1760
годишњем
сатном
задужењу
6.1.3.
Одлуке/реше
Директор
ња директора
прати
о формирању
делотворност стручних
рада стручних тела и тимова
тимова и
Извештаји са
доприноси
састанака
квалитету
њиховог рада. Актива за
развој
школског
програма,
Актива за
развојно
планирање,
Тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе,
Извештаји са
састанака
Тимова
и тимови у
складу са
потребама
школа и
компетенциjа
ма
запослених.

6.1.4.
Директор
обезбеђуjе
услове да
запослени,
ученички
парламент и
савет
родитеља
активно
учествуjу у
доношењу

Извештај о
раду
директора,
Извештај
савета
родитеља,
Извештај
Школског
одбора,
Извештај

координатори директора,
тимова
и управе,
стручних тела координатора
тимова
и
стручних тела

Директор,
управ,
координатори
Тимова

Чек
листе
извештаја о
раду
директора,
ПП службе,
тимова

Директор,
ученици,
наставници

Анкете савета
родитеља,
запослених,
ученичког
парламента,
Чек
листе
извештаја о
раду
директора,
стручних
актива
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одлука у
циљу
унапређења
рада школе.
6.1.5.
Директор
користи
различите
механизме за
мотивисање
запослених.

6.2. У
школи
функциони
ше систем
за праћење
и
вредновање
квалитета
рада.

Ученичког
парламента

Записници са
седница
стручних
тела
Записници са
седница
школског
одбора
Одлуке и
решења
директора
6.2.1.
Извештај о
Директор
педагошко редовно
инструктивно
остваруjе
м раду,
инструктивни Извештај о
увид и надзор
раду
у образовноваспитни рад. директора

6.2.2. Стручни
сарадници и
наставници у
звању прате и
вреднуjу
образовноваспитни рад
и предлажу
мере
за
побољшање
квалитета
рада.
6.2.3. Тим за
самовреднова
ње остваруjе
самовреднова
ње
рада
школе
у
функциjи
унапређивања
квалитета.

Директор,
руководиоци
стручних
актива,

Анкете, Чек
листа
извештаја о
раду
директора,
стручних
актива,

Директор,
Школски
одбор, Савет
родитеља,
сви
заинтересова
ни актери
школског
живота и
рада
Извештај о
ПП служба,
педагошко – управа,
инструктивно наставници
м раду,
Извештај о
раду
стручних
сарадника

Чек
листа
извештаја о
раду
директора,

План рада и
Тим
за
извештај
самовреднова
тима за
ње
самовреднова
ње
Извештаји о
резултатима
самовреднова
ња

Чек
листа
извештаја о
раду тима за
самовреднова
ње, Извештај
екстерне
евалуације
рада школе

Извештај
о
раду
ПП
службе,
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6.3.
Лидерско
деловање
директора
омогућава
развоj
школе.

6.2.4. У школи
се
користе
подаци
из
jединственог
информацион
ог
система
просвете
за
вредновање и
унапређивање
рада школе.

Извештај о
раду
директора,
Извештај о
сарадњи са
релевантним
институцијам
а (Школском
управом,
Секретаријат
за
образовање)

Управа,
Тим
за
самовреднова
ње, секретар
школе,
задужене
особе
за
статистичку
обраду
података

Чек
листа
извештаја о
раду
стручних
актива, тима
за
самовреднова
ње,
ПП
службе

6.2.5.
Директор
ствара услове
за
континуирано
праћење
и
вредновање
дигиталне
зрелости
школе.

Извештај Тима
за стручно
усавршавање и
професионалн
и развој
наставника и
стручних
сарадника

Директор,
наставници,
координатор
Тима
и
чланови

6.2.6.
Директор
предузима
мере
за
унапређење
образовноваспитног
рада
на
основу
резултата
праћења
и
вредновања.

Извештај о
раду
директора,
Извештај Тима
за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе,
Актива за
развојно
планирање,
Актива за
развој
школског
програма

Тим
за
самовреднова
ње, директор,

Чек
листа
извештаја о
раду
директора,
извештаји о
раду
стручних
актива,
Анализа
анкете Selfie
Чек
листа
извештаја
тима
за
самовреднова
ње, Извештај
о
раду
директора
Извештаји
стручних
актива

6.3.1.
Директор
своjом
посвећеношћ
у послу и
понашањем
даjе пример
другима.

Извештај о
раду
директора,
Извештај са
састанка
Савета
родитеља,
Извештај
Школског
одбора

Наставници,
ученици,
савет
родитеља,
школски
одбор

Тим
за
обезбеђивање
квалитета
и
развој школе,
Актив
за
развојно
планирање,
Актив за развој
школског
програма

Анкете
актера
образовног
живота
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6.3.2.
Извештај
Директор
Тима
за
показуjе
обезбеђивање
отвореност за квалитета и
промене
и развој школе,
подстиче
Актива
за
иновациjе.

Стручни
активи,
Директор
Тим
за
остваривање
одређеног
развојно
задатка,
планирање,
програма или
Актива
за пројекта,
развој
Актива
за
школског
развојно
програма,
планирање,
Тим
за Актива
за
остваривање развој
одређеног
школског
задатка,
програма,
програма или
пројекта
6.3.3.
Програм
и Директор,
Директор
извештај рада управа,
промовише
директора
Стручни
вредности
Портфолио
активи
учења
и директора
развиjа школу
као заjедницу
целоживотног
учења.

6.4. Људски
ресурси су у
функциjи
квалитета
рада школе.

6.3.4.
Директор
планира
лични
професионалн
и развоj на
основу
резултата
спољашњег
вредновања и
самовреднова
ња свог рада.
6.4.1.
Директор
подстиче
професионалн
и развоj
запослених и

Чек
листа
извештаја о
раду
директора,
стручних
актива
Извештаја
Тима
за
провођење
задатка

Чек
листа
извештаја о
раду
директора,
извештај
наставника о
самовреднова
њу
и
планирању
стручног
усавршавања
План
и Директор,
Чек
листа
извештај
о Тим
за азвештај
раду
самовреднова директора о
директора
ње
раду,
школе,
извештај
Портфолио
екстерне
директора
комисије

План и
извештај
рада
директора,
стручних

Директор,
Тим за
стручно
усавршавање
и

Чек
листа
извештаја о
раду
директора,
тима
за
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обезбеђуjе
услове за
његово
остваривање
у складу са
могућностима
школе

6.4.2.
Запослени на
основу
резултата
спољашњег
вредновања и
самовреднова
ња планираjу
и унапређуjу
професионалн
о деловање.

актива, план
и извештај
тима за
стручно
усавршавање
и
професионал
ни развој
наставника и
стручних
сарадника,
План и
извештај
Тима за
развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва
План и
извештај
стручних
актива, План
и извештај
тима за
стручно
усавршавање
и
професионал
ни развој
наставника и
стручних
сарадника,
План и
извештај
Тима за
развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва,

професионал
ни развој
наставника и
стручних
сарадника,
Тим за развој
и
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва

стручно
усавршавање,
стручних
актива,
извештаја
Тима
за
развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва

Тим
за
самовреднова
ње,
Наставник,
Тим за развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва,

Чек
листа
извештаја о
остварености
развојног
плана,
извештај
о
годишњем
раду школе,
Извештај
тима
за
самовреднова
ње
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Наставнички
портфолио
6.4.3.
План и
Наставници,
извештај
наставници са стручних
звањем
и актива,
стручне
Тимова
службе
сарадњом
унутар школе
и
умрежавањем
између школа
вреднуjу
и
унапређуjу
наставу
и
учење.
6.4.4.
Запослени
примењуjу
новостечена
знања
из
области
у
коjима су се
усавршавали.

6.5.
Материjалн
о-технички
ресурси
користе се
функционал
но.

Извештај о
педагошко
инструктивно
м раду, План
и извештај
стручних
актива,

Извештај о
плану и
организацији
употребе и
опремања
кабинета,
План и
извештај
рада
стручних
актива
6.5.2.
Извештај о
Наставници
педагошко
континуирано инструктивно
користе
м раду, План
наставна
и извештај
средства
у
стручних
циљу
актива,
побољшања
6.5.1.
Директор
обезбеђуjе
оптимално
коришћење
материjалнотехничких
ресурса.

Руководиоци
стручних
актива, ПП
служба

Чек
листа
извештаја о
раду
стручних
актива, ПП
службе

ПП служба,
управа
школе,
Стручни
активи

Чек
листа
извештаја о
педагошко –
инструктивно
м
раду,
извештај
о
раду школе
Извештај
о
раду
ПП
службе, тима
за
стручно
усавршавање
Чек
листа
извештаја
педагошко
инструктивно
м
раду,
Анализа
резултата
Selfie анкете

Директор,
управа

Директор,
управа

Извештај
о
посетама
часовима ПП
службе,
управе
школе.
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6.6. Школа
подржава
инициjатив
у и развиjа
предузетнич
ки дух.

квалитета
наставе.
6.5.3.
Материjалнотехнички
ресурси ван
школе
(културне и
научне
институциjе,
историjски
локалитети,
научне
институциjе,
привредне и
друге
организациjе
и сл.) користе
се у функциjи
наставе
и
учења.
6.6.1.
Директор
развиjа
сарадњу
и
мрежу
са
другим
установама,
привредним и
непривредни
м
организациjа
ма и локалном
заjедницом у
циљу
развиjања
предузетничк
их
компетенциjа
ученика.

6.6.2. У школи
се подржава
реализациjа
проjеката
коjима
се
развиjаjу
опште
и
међупредметн

План и
извештај
Тимова и
стручних
актива,
Портфолио
наставника

Наставници,
управа
школе,
Тимови

План и
извештај
Тима за
КВИС, Тима
за
реализацију
система
дуалног
образовања,
План и
извештај
Тима за
развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва

Директор,
Чек
листа
координатори извештаја о
Тимова
раду
директора,
извештаја
Тима
за
КВИС, Тима
за
реализацију
система
дуалног
образовања,
извештаја за
развој
међупредмет
них
компетенција
и
предузетниш
тва
Тим за развој Чек
листа
међупредмет извештаја
них
Тима
за
компетенција развој
и
међупредмет
предузетниш них
тва, Тим за компетенција

План и
извештај
Тима за
развој
међупредмет
них
компетенција

Чек
листа
извештаја
задужених
запослених за
организацију
екскурзија,
излета, посета
и
друго,
извештаја
запослених
задужених за
културне
и
јавне
активности
школе
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6.6.4. Школа
укључуjе
ученике
и
родитеље
у
конкретне
активности у
кључним
областима
квалитета.

и
предузетниш
тва, План и
извештај
Тима за
остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта
План и
извештај
Тима за
обезбеђење
квалитета и
развој школе,
План и
извештај
Тима за
остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта,
Извештај о
реализацији
секција
План и
извештај
Ученичког
парламента,
Савета
родитеља,
Школског
одбора

6.6.5.
Директор
развиjа
међународну
сарадњу
и
проjекте
усмерене на
развоj
кључних
компетенциjа

План и
извештаја
рада
директора,
Портфолио
директора,
План и
извештај
рада Тима за

е
компетенциjе.

6.6.3. Школа
кроз школске
проjекте
развиjа
предузимљив
ост,
ориjентациjу
ка
предузетништ
ву
и
предузетничк
е
компетенциjе
ученика
и
наставника.

остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта

и
предузетниш
тва, Тима за
остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта

Тим
за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе,
Тим
за
остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта

Чек
листа
извештаја
тима
за
обезбеђивање
квалитета и
развој школе,
Тима
за
остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта,
Извештај
о
реализацији
секција

Наставници,
родитеља,
ученици

Анкете, Чек
листа
извештаја о
раду
Ученичког
парламента,
Савета
родитеља,
Школског
одбора
Директор,
Чек
листа
Тим
за извештаја о
остваривање
раду Тима за
одређеног
остваривање
задатка,
одређеног
програма или задатка,
пројекта
програма или
пројекта,
извештаја о
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за
целоживотно
учење
ученика
и
наставника.

остваривање
одређеног
задатка,
програма или
пројекта

раду
директора

ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.
1. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА JЕ У ФУНКЦИJИ УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ.
У школи постоји јасна организациона структура са јасно дефинисаним структурама и
носиоцима одговорности (Годишњи план). Стручна тела и тимови раде у складу са
потребама школе и компетенцијама запослених, а директор школе прати делотворност
рада свих тимова (Извештај о остварености Годишњег плана рада).
Анкетирање чланова Ученичког парламента и родитеља показало је да их је потребно у
већој мери активно укључити у избор и реализацију школских активности у циљу
унапређења рада школе.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на извештавање Директора, праћење рада стручних тела и
давања потребних смерница за њихов даљи рад од стране Директора, поседовање
компетенција за рад у тимовима и стручним телима школе. Индикатор са релативно
најнижим оценама односи се на активно учествовање наставника у доношењу одлука кроз
рад у стручним органима школе.
Смернице за даље унапређење рада
- Подстицање активног ангажовања ученичког парламента и савета родитеља
у школским активностима са циљем унапређења рада школе.
- Подстицање и мотивисање наставника за укључивање у рад стручних органа
школе.
2.
У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
КВАЛИТЕТА РАДА.
Старање директора, управе школе и стручних сарадника о обезбеђивању квалитета рада
кроз инструктивни увид и надзор добро је остварено унутар школе (анкете за Савет
родитеља и за чланове Школског одбора). Тим за самовредновање остварује
самовредновање рада школе у функцији унапређења рада (извештај Тима о раду), а
директор школе на основу предлога Тима предузима мере за унапређење васпитнообразовног рада (Годишњи извештаји о раду школе и раду директора).
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Процес наставе на даљину показао је потребу за додатним усавршавањем дигиталне
зрелости школе, повећањем информатичке писмености ученика и наставника.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на истакнутост плаката са правилима понашања у школи и
поступцима борбе против насиља, ангажованост свих у борби против насиља, рад са свим
учесницима насиља. Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на упознатост
са превентивним активностима против насиља које се спроводе у школи.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на извештавање Директора Савету родитеља о инструктивном
ради у надзору у васпитно-образовни рад, информисање о предлозима за унапређивање
рада школе, редовно посећивање часова од стране Управе школе. Индикатор са релативно
најнижим оценама односи се на упознатост са функционисањем ЈИСП-а,
Смернице за даље унапређење рада
- Неговање и даље развијање дигиталне писмености ученика и наставника (као
укупне дигиталне зрелости школе).
3.
ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОJ ШКОЛЕ.
Анализа анкетираних родитеља показује да је директор школе у највећој мери посвећен
свом раду, доприноси афирмацији школе, да подстиче иновације и отвореност, вредност
учења, као лични и професионални развој запослених. На основу анализе резултата
анкете спроведене међу родитељима и члановима школског одбора утврђено је да
директор школе стратегијским приступом, планирањем, организовањем и контролом
свих активности у школи обезбеђује развој школе. Неопходно је механизме неговања и
развијања вредности целоживотног учења учинити видљивијим.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на Директорово посвећено обављање посла, . Индикатор са
релативно најнижим оценама односи се на подстицање ученика на стално усавршавање и
целоживотно учење.
Смернице за даље унапређење рада
- Успоставити механизме неговања и развијања вредности целоживотног
учења.
4.
ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИJИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ.
У школи постоји континуирано професионално усавршавање, које се заснива на
могућностима школе. Потребно је успоставити механизме да се на основу
самовредновања планира и реализује професионално унапређивање. У школи је започет
интензиван процес сарадње унутар школе ради унапређивања наставе и учења.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на обезбеђивање прилика за професионални развој од стране
Директора школе, . Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на посећивање
часова колега ради унапређивања своје наставе, .
Смернице за даље унапређење рада
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- Засновати планирање професионалног усавршавања на основу претходног
-

5.

самовредновања.
Развијати сарадњу унутар школе и умрежавање са другим школама у циљу
унапређивања наставе и учења.
Примењивање новостечених знања са усавршавања и ширење примера добре
праксе међу колегама.
Планирање међусобних посета часовима и праћење процедуре при тим
посетама (уношење напомене у дневник, коришћење протокола посматрања
часа, анализа посећеног часа са колегама).
МАТЕРИJАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО.

Материјално-технички ресурси унутар школе, као и ресурси ван школе у доброј мери
користе се у функцији наставе и учења. Постоји план коришћења простора, који је видно
истакнут и доступан заинтересованима.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на омогућавање оптималног коришћења материјалнотехничких ресурса од стран директора и потраживање ресурса од локалне заједнице.
Индикатор са релативно најнижим оценама односи се на организовање стручних посета
ученика другим институцијама, употреба разноврсних наставних средстава.
Смернице за даље унапређење рада
- Подстицање наставника да у већој мери употребљавају кабинете са постојећом
опремом за спровођење вежби из економске групе предмета.
- Унапређивање техничке опремљености школе наставним средствима.
- Коришћење образовних ресурса ван школе (у локалној заједници, институције
културе итд.)
6.

ШКОЛА ПОДРЖАВА ИНИЦИJАТИВУ И РАЗВИJА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ.

Анализа анкета родитеља и Школског одбора показује да директор школе остварује добру
сарадњу са другим установама, привредним организацијама и локалном заједницом у
циљу развијања предузетничких компетенција ученика. У школи је започето покретање
планирања и извођења пројеката и пројектне наставе (један пројекат је остварен током
наставе на даљину са наставником енглеског језика и његовим одељењем, везано за
историјат школе).
Школа је била укључена у реализацију ПИСА пројекта дужи низ година.
Најбоље оцењени индикатори на анкетама самовредновања за школску 2021/2022. годину
за овај стандард односе се на учествовање у евалуацији рада школе, редовно бележење
активности ученика, праћење квалитета наставе и праксе. Индикатор са релативно
најнижим оценама односи се на учествовање ученика у пројектима у којима учествује
школа или их организује, .
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Смернице за даље унапређење рада
- Развијање и реализација пројектне наставе и пројеката унутар свих стручних
актива.
- Заједничко укључивање родитеља и ученика у конкретне активности везане
за кључне области квалитета.
- Развијање самоиницијативног укључивања школе у националне и
међународне пројекте у циљу развоја кључних компетенција за целоживотно
учење.

Аритметичке средине одговора испитаника за појединачне стандарде квалитета рада установе.
Стандарди области квалитета: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Родитељи
6.1. Руковођење Директора је у функцији унапређивања рада
школе.
6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање
квалитета рада.
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе.
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
6.5. Материјално- технички ресурси користе се функционално.
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.
Просечне оцене за групе испитаника



Наставници Ученици

3.85

3.34

3.01

3.65

3.22

2.41

3.57

3.30

3.01

/
3.39
3.25
3.54

3.18
3.10
3.11
3.21

1.70*
2.31
2.25
2.60

Просек
за
стандард
3.4
3.09
3.29
3.18
2.93
2.87
3.13

Индикатор заступљен само са једним питањем.

Област

Просечан ниво
остварености за школску
2019/2020. годину

Аритметичка
средина

3,63

Просечан ниво
остварености за школску
2021/2022. годину
3,13

Добре стране НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Родитељи

Наставници

Ученици
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Подношење разноврсних извештаја и
посвећено обављање посла
директора
Уважавање предлога Савета
родитеља
Редовно бележење активности и
резултата ученика

Праћење рада стручних тела и
посвећено обављање посла
директора
Поседовање компетенција за рад у
тимовима и стручним органима
школе
Редовно бележење и анализирање
свих активности и резултата рада
ученика

Посвећено обављање посла директора
Учествовање у самовредновању рада
школе кроз анкетно испитивање
Редовно бележење мојих активности и
резултата

Стране за унапређивање у НАСТАВИ И УЧЕЊУ
Родитељи

Наставници

Ученици

Учествовање у разноврсним
пројектима
Посете другим институцијама

Учествовање у разноврсним
пројектима
Коришћење институција ван школе
као ресурса за учење
Посећивање часова колега ради
унапређивања своје наставе

Учествовање у разноврсним пројектима

Коришћење разноврсних наставних
средстава

Посете институцијама ван школе
Присуствовање других наставника
часовима.

Резиме закључака и одлука о евалуацији
Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе и остварује се кроз успостављен систем праћења и
вредновања квалитета рада школе. Јасно су дефинисане улоге и задаци свих актера образовног живота, чије се
активности континуирано прате и вреднују и чије самовредновање служи за даље планирање и унапређивање
квалитета рада школе.

Kључне снаге и слабости
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Кључне снаге





Добра организациона структура и
дефинисање процедуре и носиоци
одговорности.
Формирана стручна тела и тимови
Лидерско деловање директора
Велики потенцијал у људским
ресурсима

Кључне слабости








Недовољно заступљена
реализација
пројектне наставе и пројеката унутар
свих стручних актива.
Недовољно укључивање родитеља и
ученика у конкретне активности везане
за кључне области квалитета рада школе.
Недовољно
укључивања школе у
националне и међународне пројекте у
циљу развоја кључних компетенција за
целоживотно учење.
Недовољно коришћење образовних
ресурса ван школе.
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ РЕЗУЛТАТА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ РЕЗУЛТАТА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА
ЗА школску 2021/2022. годину

Развојни план Школе настао је на основу Извештаја о самовредновању и квалитету
рада школе, који садржи анализу и процену свих кључних области, као и предлоге за
побољшања у односу на добијену оцену нивоа остварености предвиђени Приручником за
самовредновање и вредновање рада школе, издате од Министарства просвете. Такође, овај
извештај о остваривању Развојног плана школе, настао је и на основу извештаја о
остварености стандарда постигнућа након екстерног вредновања рада школе обављеног у
децембру 2017. године, али и других индикатора квалитета рада Школе.

РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ за школску
2021/2022. годину
По Акционом плану, за самовредновање имали смо предвиђене задатке и активности
које је било потребно реализовати да би били остварени постављени циљеви за сваку област
квалитета рада.

I област - Програмирање, планирање и извештавање
Ове школске године ова област квалитета рада школе није била предмет
самовреднвања. Међутим, ове школске године израђен је Школски програм за период од
2022/2023.-2025/2026. Наставни план и програм за образовни профил Трговински техничар
је у потпуности ревидиран и као такав интегрисан у Школски програм. Програми за остале
образовне профиле остали су исти, али њихови програми су усклађени са смерницама и
формом ревидираног образовног профила, тако да обухвате начине оцењивања, циљеве и
исходе, итд.

II област - Настава и учење
Ове школске године смо према акционом плану за самовредновање испитали целу
област. Тимски су направљени упитници и електронским путем прослеђени наставницима,
ученицима и родитељима.
У школској 2021/2022. години и даље се радило на томе да се област квалитета
НАСТАВА И УЧЕЊЕ развија у смеру што већег броја часова, на којима ће настава да буде
диференцирана са индивидуализованим приступом сваком ученику који ће да буде планиран
у зависности од индивидуалних карактеристика ученика. Истакнута је потреба увођења у
праксу вршњачке едукације као и обуке ученика да самопроцењују сопствени рад, као и рад
наставника. Такође, разговарано је о неопходности обогаћивања наставе што већим бројем
методски различитих приступа, као и неопходности развоја компетенција ученика. Без
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обзира на начин реализације наставе током следеће школске 2022-2023. године, неопходно
је да се и даље осавремењује настава увођењем дигиталних технологија и радом у
дигиталном окружењу.
Када је реч о оцењивању, посебна пажња посвећена је континуираном и објективном
формативном и сумативном оцењивању, по препорученим педагошким смерницама,
узимајући у обзир да је свим наставницима омогућено похађање семинара о формативном
оцењивању.
Израђени су планови и програми допунске и додатне наставе и секција у школској
2021/2022. години.
Договорено је да се континуирано проверава израда оперативних и годишњих
планова рада наставника, као и присуство свих неопходних елемената које треба да садрже
ти планови - корелације, међупредметне компетенције, исходе, стандарде, итд.
На почетку школске године сви актери школе: Стручна већа, тимови, Савет
родитеља, Ученички парламент, и сви предметни наставници, упознати су са развојним
циљевима и активностима за остваривање планираних задатака, задужења и роковима из
развојног плана које треба испунити.
У току школске године праћена је реализација школског Развојног плана у области
Настава и учење, кроз анкетирање свих учесника школског живота: наставника, ученика,
родитеља и кроз извештаје директора и школских тимова.
Полазна смерница за унапређење наставе и учења било је свеобухватније
оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења. На основу педагошко-инструктивног
рада и анализе анкета ученика може се извести закључак да је унапређено истицање циљева
и исхода часа у односу на ранији период. Извештај педагошко-инструктивног рада показује
да је стандард 2.4, који се односи на оцењивање ученика у функцији даљег учења најслабије
процењен, и да је потребно унапредити капацитете ученика да самостално постављају
циљеве учења и прате и процењују сопствени напредак и напредак других ученика. Увидом
у педагошку документацију, установљено је да наставници у већој мери уче ученике како да
ново градиво повежу са претходно наученим, као и да теоријска знања повежу са
практичним вештинама.
На основу увида у планове рада, припреме за часове и евиденције активности у
електронском дневнику, установљено је да постоји временска неравномерност
евидентирања активности, разлика у садржају и критеријумима вредновања рада ученика.
Наглашен је значај формативног оцењивања у праћењу рада и напредовања ученика, као и
да упис активности у електронском дневнику представља за родитеља благовремену
информацију о ангажовању ученика на настави која се реализује у школи, као и о присуству
ученика.
Један од приоритетних циљева за унапређење наставе и учења је континуиран рад на
подизању нивоа професионалних компетенција и стручном усавршавању наставника. На
основу извештаја Тима за стручно усавршавање и професионални развој наставника и
стручних сарадника, утврђено је да је у овој школској години организовано више екстерних
обука: Формативно и сумативно оцењивање, Обука за планирање, спровођење и праћење
мера за осипање ученика, Конференција Дигитално образовање 2021, Појачан васпитни рад.
Наставници су имали прилику и да се интерно усавршавају организовањем и реализацијом
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радионица, огледних и угледних часова, међусобним посетама часова. То је допринело
размени знања и искустава, примера добре праксе.
У погледу саморефлексије рада наставника неопходно је радити на благовременом
састављању личног плана усавршавања, његовом анализирању и извештавању о личном
усавршавању с циљем унапређења сопственог рада наставника и професионалног развоја,
ширењу примера добре праксе.
Приоритетна област
Настава и учење
Циљеви
1. Свеобухватније оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења
Процена остварености циља:
Циљ је остварен у потпуности. На анкетама самовредновања све групе испитаника су високо процениле упознатост
и добро истицање циљева и исхода учења. Анализа оствареног педагошко-инструктивног рада је у сагласности са
резултатима анкета самовредновања.
2. Повећање примене савремених метода и облика рада у настави
Процена остварености циља:
Циљ је у мањој мери остварен. Наставници су пролазили више обука за примену ИКТ-а у настави. Међутим анкете
самовредновања и анализа оствареног педагошко-инструктивног рада показују да је потребно додатно радити на
реализовању активности и задатака изведених из овог циља. Наставници употребљавају савремене методе и облике
рада у настави, али те методе и облици су недовољно заступљени.
3. Примењивање различитих поступака вредновања у функцији даљег учења
Процена остварености циља:
Циљ је у мањој мери остварен. Из прегледа извештаја стручних већа се види да су критеријуми оцењивања за сваки
предмет дефинисани и да постоје тестови за проверу знања из сваког предмета. Међутим, процене ученика на
ставкама које се односе на упознатост са критеријумима оцењивања су ниске, па је потребно додатно радити на
овом индикатору. Такође, ниско су процењене од стране ученика и родитеља критичка процена сопственог напретка
и самостално постављање циљева у учењу, што потврђује извештај о педагошко-инструктивном раду.
4. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника
Процена остварености циља:
Задатак је у већој мери остварен. Облици екстерног и интерног усавршавања су реализовани у складу са текућим
потребама. Наставници имају планове стручног усавршавања у оквиру својих портфолија. Треба додатно радити на
експлицирању података на којима се заснивају израђени планови. Наставнци су прошли кроз обуке за унапређивање
квалитета формативног и сумативног оцењивања.
Исходи
1. 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу
Ученик ће бити у стању да разуме и повезује предмет учења, као и да примењује научено у реалном
окружењу, даје и критички процењује идеје и решења, као и да примењује повратне информације
Процена остварености исхода:
Исход је делимично остварен. Анализе упитника самовредновања које су попуњавали ученици, наставници и
родитељи, показују да је овај исход међу најслабије оствареним у области Наставе и учења.
2. 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
Након спроведеног поступка вредновања ученику ће бити јасни критеријуми вредновања, умеће да постави
себи циљеве учења, као и да критички процењује свој напредак и напредак других.
Процена остварености исхода:
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Исход је у мањој мери остварен. По анализама анкета самовредновања на које су одговарали ученици, наставници
и родитељи, као и по резултатима педагошко-инструктивног рада, оствареност овог стандарда је процењена као
најмања (укључујући и незнатно боље оцењен претходни стандард – 2.3).
1. Циљ - Свеобухватније оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења
Активности

Задаци

Доказ

Евалуац
ија

Процена остварености задатака и
активности

Наставник
ефикасно
управља
процесом учења
на часу

1. адекватан план и
припрема наставника
за час (поштовање
индивидуализације,
разноврсност и
иновативност
задатака и метода)
2.Педагошкоинструктивни рад
3. посета часова
колега једнаких по
образовању
4. реализација
угледних огледних и
часова
5. мобилност
наставника
0. иницијално
испитивање за све
наставне предмете
1. адекватан план и
припрема наставника
за час (поштовање
индивидуализације,
разноврсност и
иновативност
задатака и метода)
2.Педагошкоинструктивни рад
3. посета часова
колега једнаких по
образовању
4. реализација
угледних огледних и
часова
5. мобилност
наставника
6. интерне
презентације, обуке,
радионице

Годишњи
и
оперативни план,
Припрема за час,
Извештаји
о
педагошкоинструктивном
раду
Извештаји
о
угледним
и
огледним
часовима
Извештај
о
посети
часова
наставника
из
других школа

Чеклиста
Анкета
ученика

Задатак је у већој мери остварен.
Планови за час свих наставника су
израђени по новим обрасцима.
Индивидуализација и разноврсност
метода наставе су оцењене ниским
оценама
од
стране
родитеља
наставника и ученика.
Педагошко-инструктивни
рад,
реализовање угледних и огледних
часова, током ове школске године
реализовани су према планираном.

Наставник учи
ученике
како
ново градиво да
повеже
са
претходно
наученим, као и
теоријска знања
са практичним
вештинама

Годишњи
и Чекоперативни план, листа
Припрема за час,
Педагошка
евиденција
наставника,
Извештаји
о
педагошкоинструктивном
раду
Извештаји
о
угледним
и
огледним
часовима
Извештај
о
посети
часова
наставника
из
других школа
Ученички
продукти
Чек листа
инструктора
учења кроз рад
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Задатак је у већој мери остварен.
Иницијално
испитивање
је
спроведено за све наставне предмете
у месецу септембру. Наставници
користе новоосмишљене годишње и
месечне планове у свом планирању
рада.
Индивидуализација и разноврсност
метода наставе су оцењене ниским
оценама
од
стране
родитеља
наставника и ученика.
Педагошко-инструктивни
рад,
реализовање угледних и огледних
часова, посете колега часовима, током
ове школске године планирани су и
реализовани у периодима када није
било прекида преласком на онлајн рад
школа.
Интерне презентације, обуке и
радионице ове школске године
реализоване су делимично.

Извештај о
остварености
исхода наставе и
учења кроз рад
Извештај Тима за
реализацију
система дуалног
образовања
Извештај тима за
КВиС
Извештај Тима за
међупредметне
компетенције
Извештај Тима за
стручно
усавршавање
Извештај Тима за
међупредметне
компетенције
Извештај Тима за
стручно
усавршавање
Наставник учи
ученике како да
пронађу
различите
начине
за
решавање
проблема

1. адекватан план и
припрема наставника
за час (поштовање
индивидуализације,
разноврсност и
иновативност
задатака и метода)
2. посета часа педагошкоинструктивни рад
3. посета часова
колега једнаких по
образовању
4. реализација
угледних огледних и
часова
5.
мобилност
наставника
6.
интерне
презентације, обуке,
радионице

Годишњи
и Чекоперативни план, листа
Припрема за час,
Извештаји
о
педагошкоинструктивном
раду
Извештаји
о
угледним
и
огледним
часовима
Извештај
о
посети
часова
наставника
из
других школа
Ученички
продукти

Циљ
2. Повећање примене савремених метода и облика рада у настави
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Задатак је делимично остварен.
Наставници користе новоосмишљене
годишње и месечне планове у свом
планирању рада.
Индивидуализација и разноврсност
метода наставе су оцењене ниским
оценама
од
стране
родитеља
наставника и ученика.
Педагошко-инструктивни
рад,
реализовање угледних и огледних
часова, посете колега часовима, током
ове школске године планирани су и
реализовани у периодима када није
било прекида преласком на онлајн рад
школа.
Интерне презентације, обуке и
радионице ове школске године
реализоване су делимично.

Активности

Задаци

Ученици стичу знања,
усвајају вредности,
развијају вештине и
компетенције на часу

Доказ

Евалуација

Процена остварености задатака и
активности
1.
Наставник Годишњи
и Чек-листа
Задатак је у мањој мери остварен.
примењује
оперативни
Формативно Није остварена пројектна и
различите
план,
оцењивање
интегративна настава. Примена
наставне
Припрема
за (педагошка разноврсних метода и техника рада
технике
и час,
евиденција
наставника је добила ниске процене
методе рада,
Извештаји
о наставника, од наставника, ученика и родитеља
диференциран
педагошкоелектронски на упитницима самовредновања
рад на часу,
инструктивном
дневник,
квалитета рада школе.
реализује
раду
платформа) Интерно и екстерно усавршавање је
интегративну и Ученички
остварено
према
планираној
пројектну
продукти
динамици и процењеним потребама
наставу,
запослених.
примењује
ИКТ алате у
настави (посета
часа педагошкоинструктивни
рад)
2. интерне
презентације,
обуке,
радионице

Циљ
3. Примењивање различитих поступака вредновања у функцији даљег учења
Активности
Поступци
вредновања
функцији
учења

Задаци

Доказ

Евалуација

Процена остварености задатака и
активности
Наставник
ЕсДневник
Бодовна
Задатак је остварен у потпуности.
јасне Педагошка
скала
Критеријуми
оцењивања
и
су
у поставља
евиденција
Формативно тестотеке су формиране на нивоу
даљег критеријуме
вредновања:
наставника
и сумативно сваког стручног већа и наставног
1. усаглашавање
Извештај
о оцењивање, предмета. Тестотеке се редовно
критеријума
педагошкоизвештаји о ажурирају и допуњују.
оцењивања
инструктивном успеху
2. ажурирање
раду
тестотека са
Евалуациони
постављеним
листић
критеријумима за Припрема за час
усмено и писмено Оперативни
проверавање
план
знања за сваки
Портфолио
класификациони
наставника
и
период
ученика
Критеријуми
оцењивања
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3. посета часа педагошкоинструктивни рад
4. интерне
презентације,
обуке, радионице
Наставник
учи
ученика како да
поставља
себи
циљеве
учења,
као и да критички
процењује
свој
напредак
и
других:
1. посета часа педагошкоинструктивни рад
2. интeрне
презентације,
обуке, радионице

ЕсДневник
Интервју
Педагошка
Анкета
евиденција
Чек-листа
наставника
Извештај
о
педагошкоинструктивном
раду
Евалуациони
листић
Припрема за час
Оперативни
план
Портфолио
наставника
и
ученика
Критеријуми
оцењивања

Задатак није остварен.
Одговори наставника, ученика и
родитеља на анкетама, као и
педагошко-инструктивни
рад
показују да ученици нису усвојили
вештину саморегулисаног учења
кроз постављање циљева у учењу и
процењивања свог и напретка
других ученика.
Остварене су планирање интерне и
екстерне обуке у виду вебинара, као
и педагошко-инструктивни рад
када се настава одвијала у школи.

Циљ
4. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника
Активности

Задаци

Наставник ефикасно Интерно
управља
процесом усавршавање
наставника:
1.
учења на часу
реализација
интерног
усавршавања
путем
презентација,
обука, радионица
2. посета часа педагошкоинструктивни
рад
Реализација
екстерног
усавршавања
наставника:

Доказ

Евалуација

ЕсДневник
Педагошка
евиденција
наставника
Извештај
о
педагошкоинструктивном
раду
Евалуациони
листић
Припрема за час
Оперативни
план
Портфолио
наставника
и
ученика

Сертификати
Портфолио
наставника
Извештаји
тимова

8

Процена остварености задатака и
активности
Задатак је у већој мери
остварен.
Интерно
усавршавање
је
остварено према планираном. У
највећој мери су организовани
вебинари које су наставници
похађали на нивоу целе школе и
на нивоу стручних већа. Посете
часовима
наставника
су
реализоване према планираној
динамици на нивоу Стручних
већа.
Задатак је потпуно остварен.
Планирани семинари екстерног
усавршавања су реализовани.
Теме семинара односиле су се у
највећој мери на унапређивање

1. учешће на
семинарима
и
имплементација
наученог
2. посета часа педагошкоинструктивни
рад

формативног
и
сумативног
оцењивања,
развијање
компетенција
одељењских
старешина за обавање појачаног
васпитног рада и др.

Саморефлексија
рада наставника:
1.израда личног
плана
усавршавања и
извештаја
о
личном
усавршавању

Задатак је делимично остварен.
Наставници у оквиру свог
портфолија поседују план личног
усавршавања. Недостаје анализа и
евалуација рада и напретка
наставника на основу евалуација
ученика.

Препоруке за даљи рад:
На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада
школе потребно је:
- Јасније предочити критеријуме оцењивања ученицима и користити их за подучавање
ученика како да самостално постављају циљеве у свом учењу.
- У свакодневној настави подучавати ученике да процењују напредак и квалитет у свом
раду и учењу.
- Уврстити у свакодневну наставу употребу што већег броја метода и техника рада и
учења. Наведено реализовати кроз интензивнији саветодавни рад стручне службе са
наставницима и радионице на тему памћења и учења.
- Тражити процену рада наставника од стране ученика и на основу анализе процене
ученика планирати унапређивање рада наставника, што ће бити експлицирано у
плану стручног усавршавања наставника.
- Потребан је додатни саветодавни и инструктивни рад са наставницима у вези
индивидуализације наставе, која се не односи само на додатну подршку
ученицима са тешкоћама у учењу, већ на све ученике. Направљена је
терминолошку и практичну разлику између индивидуализације наставе и рада
по ИОП програму, па се под индивидуализацијом више не подразумева
искључиво смањивање критеријума, већ прилагођавање материјала, начина
рада и програма наставе.
- Међусобне посете часова наставника остварене су током ове школске године, али
потребно је инсистирати на доследном коришћењу Протокола за посматрање часа и
његовој тимској анализи.
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III област – Образовна постигнућа ученика
Ове школске године према Акционом плану, за самовредновање испитана је цела
област Образовна постигнућа ученика. Тимски су направљени упитници и електронским
путем прослеђени наставницима, ученицима и родитељима. Прегледана је школска
документација и извештаји који се односе на постигнућа ученика, укључујући интерне и
екстерне евалуације. Додатни извор података за анализу били су резултати са пробе Државне
матуре, као и са завршних и матурских испита.

Приоритетна област
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Циљ
1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво
Процена остварености циља:
Циљ је делимично остварен. Образовна постигнућа ученика негују се и подстичу кроз похвале и
упућивање ученика на активности којима могу да унапреде своје резултате. Потребно је подстицати
мотивацију ученика за укључивање у активности које им могу помоћи да унапреде своја школска
постигнућа.
2. Планирање и реализација наставе – допунске и додатне наставе и секција – у складу са
образовним стандардима, примена индивидуализованог приступа ученицима, којима је
потребна додатна подршка у учењу, резултати праћења образовних постигнућа користе се за
даљи развоj ученика, припрема ученика за полагање завршног испита
Процена остварености циља
Циљ је је у већој мери остварен. Допунска, додатна настава и секције организују се и пролагођене су
индивидуалним потребама ученика. Анализе постигнућа ученика са завршних и матурских испита
треба преточити у мере за побољшавање постигнућа ученика и презентовати на Стручним већима
ради њихове имплементације.
Исходи
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
Ученици користе повратну информацију о свом напредовању у учењу, да се укључе у допунску и
додатну наставу и секције у складу са индивидуалним потребама и афинитетима, а ученици коjима jе
потребна додатна образовна подршка оствариће постигнућа у складу са индивидуалним циљевима
учења/прилагођеним образовним стандардима.
1. Циљ – Подизање образовних постигнућа на виши ниво
Активности

Задаци

Доказ

Евалуација

Наставник
промовише
постигнућа
ученика

1. похвале на часу,
одељењском већу,
наставничком већу,
Савету родитеља,
Ученичком
парламенту
2. израда документа
о похваљивању и

Годишњи и
оперативни
план,
Припрема за
час

Чек листа педагошке
евиденције
наставника,
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Процена остварености задатака и
активности
Задатак је делимично остварен.
Ученици се похваљују на
одељењским и наставничким већима.
Недостаје ажурирање формалног
документа којим се дефинише
процедура похваљивања и
награђивања ученика и наставника.

награђивању ученика
и наставника
2. 3. Циљ – Планирање и реализација наставе – допунске и додатне наставе и секција у складу са образовним
стандардима; примена индивидуализованог приступа ученицима, којима је потребна додатна подршка у
учењу; резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика; припрема ученика за
полагање завршног испита
Активности

Задаци

Доказ

Евалуација

Наставник
прилагођава
наставу
специфичним
могућностима
ученика, настава
се прилагођава
ученицима са
којима се
спроводи
индивидуализациј
а.

0. иницијално
испитивање за све
наставне предмете
1. адекватан план и
припрема наставника
за час (поштовање
индивидуализације,
разноврсност и
иновативност
задатака и метода)
2.Педагошкоинструктивни рад

Годишњи и
оперативни
план,
Припрема за
час,
Извештаји о
педагошкоинструктивн
ом раду
Ученички
продукти

Чек листа педагошка
евиденција
наставника,
електронски
дневник
(Формативн
о
оцењивање)

Наставник
укључује ученике
у ваннаставне
активности допунску и
додатну наставу и
секције

1. добро осмишљен и
планиран час
2. повратна
информација
ученику, родитељу,
одељењском
старешини

ЕсДневник
Педагошка
евиденција
наставника

Анкетирање
ученика,
педагошка
евиденција
наставника,

Задатак је у већој мери остварен.
Ученици се укључују у секције према
својим интересовањима, која су
анкетирана на почетку школске
године. Према потребама се упућују
на додатну и допунску наставу.
Педагошко-инструктивни рад Управе
и ПП службе школе показује да
планови и припреме за ваннаставне
активности поседују све неопходне
елементе.

Наставник
вреднује рад
ученика на основу
стандарда
образовања и
Правилника о
оцењивању у
средњој школи

1. формирање
критеријума за сваки
ниво знања за сваки
наставни предмет и
разред
2. усаглашавање
критеријума
оцењивања

ЕсДневник,
Педагошка
евиденција
наставника,
Правилник о
оцењивању

Чек листа Педагошка
евиденција
наставника,

Наставници
усаглашавају
критеријуме за

1. обука, семинар
2. усаглашавање
броја активности и

ЕсДневник,
Педагошка
евиденција

Чек листа педагошке
евиденције

Задатак је у већој мери остварен.
Критеријуми оцењивања су
формирани и усаглашени на нивоу
Стручних већа што потврђују и
анкете самовредновања.
Организовани су семинари и стручна
усавршавања за унапређивање
компетенција наставника за
формативно оцењивање.
Задатак је потпуно остварен.
Критеријуми формативног и
сумативног оцењивања усаглашени
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Процена остварености задатака и
активности
Задатак је делимично остварен.
Сви наставници организују
иницијална испитивања ученика.
Иницијална испитивања користе се
за планирање наставе и
индивидуализовани приступ сваком
ученику. Ученици се упућују на
допунску наставу. Међутим, све три
групе испитаника са самовредновања
процењују да допунска настава мало
користи ученицима. Узрок се може
тражити у недостатку мотивације и
нередовном похађању допунске
наставе.

формативно и
сумативно
оцењивање
ученика на нивоу
стручних већа у
оквиру истог
и/или сродних
предмета
Наставник
анализира успех
ученика са
завршних и
матурских испита

временске динамике
уноса активности у
педагошку
евиденцију

наставника,
Правилник о
оцењивању,
Извештаји
стручних
актива

наставника,
извештаја
стручних
актива

су на нивоу сваког Стручног већа.
Организоване су и спроведене обуке
за наставнике за унапређивање
компетенција за формативно и
сумативно оцењивање.

1. план и припрема
ученика за завршне и
матурске испите
2. временска
благовременост,
координација
припрема и
извештавања

ЕсДневник,
Педагошка
евиденција
наставника,

Чек листа педагошке
евиденције
наставника

Задатак је делимично остварен.
Планови припреме ученика за
завршне и матурске испите израђују
се и реализују благовремено.

Препоруке за даљи рад:
На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада
школе потребно је:
-

Ажурирање правилника о похваљивању и награђивању ученика и наставника.
Доследније инсистирање на похађању и мотивисању ученика за допунску наставу кроз
неговање индивидуализованог приступа.
Мотивисати ученике за допунску, додатну наставу и секције кроз диверсификацију
наставних метода које се користе за ове облике наставе.
Активности ученика редовније бележити у евиденцију која је доступна увиду родитеља
(ЕсДневник).
Потребна је израда препорука и мера за унапређивање постигнућа на основу анализе
успеха ученика на завршним и матурксим испитма и интегрисање и презентовање и
наведених мера на нивоу Стручних већа.

V област - ЕТОС
Ове школске године смо према акционом плану за самовредновање испитали целу
област ЕТОС. Тимски су направљени упитници и електронским путем прослеђени
наставницима, ученицима и родитељима.
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Приоритетна област
5. ЕТОС
Циљ
1. Промовисати резултате наставника и ученика и радити на угледу школе и развијању добре климе.
Процена остварености циља:
Процена остварености циља:
Циљ је у делимично остварен. Атмосфера у школи је процењена као добра. Додатно је треба оснажити
интегрисањем родитеља, наставника и ученика у разноврсне заједничке активности, као и унапредити
интерни систем награђивања запослених.
Исходи
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.
Процена остварености исхода:
Исход је у већој мери остварен. На основу анкетне процене индикатора за овај стандард квалитета рада,
може се рећи да је овај исход у највећој мери остварен, у односу на остале исходе. Потребно је
унапредити ефикасност метода и техника за решавање конфликата.
5.2. Резултати ученика и наставника подржавају се и промовишу.
Процена остварености исхода:
Исход је делимично остварен. Успех ученика и наставника промовисан је на сајту школе. Потребно је
разрадити интерни систем награђивања ученика и запослених и организовати активности у којима ће
сви ученици имати прилику да постигну успех.
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
Процена остварености исхода:
Исход је у мањој мери остварен. Упитници самовредновања квалитета рада школе показују сагласност
свих испитаника (ученика, родитеља и наставника) да је учествовање у заједничким активностима на
нивоу школе слабије заступљено. Треба искористити потенцијал Ученичког парламента за планирање и
организовање оваквих интегративних активности.
Циљ
1.Промовисати резултате наставника и ученика и радити на угледу школе и развијању добре климе.
Активности

Задаци

Доказ

Евалуациј
а
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Процена
остварености
активности

задатака

и

Организовање
приредби,
изложби,
радионица,
предавања,
трибина,
спортских сусрета,
посета позоришту
и других установа
у којима учествују
и наставници и
родитељи и
ученици
Редовно
извештавање,
обавештавање о
учешћу чланова
колектива и
ученика у
активностима
значајним
за одвијање
школског живота,
на сајту школе,
огласној табли и
кроз књиге
обавештења
Осмислити и
реализовати
часове одељењске
заједнице са
темама које су у
вези са стварањем
позитивне и
здраве атмосфере
у међуљудским
односима

Стручне теме,
предавања за
ученике и
родитеље на теме:
толеранција,
емпатија,

1. план и
организациј
а посета
2. извештај
о
реализовани
м посетама
изложби,
радионица

План рада
ваннаставних
активности,
секција,
додатне
наставе.

Чек листе Извештаја
о
раду
секција
Анкете

Задатак је делимично остварен.
На
основу
анализа
анкета
самовредновања рада школе, заједничке
активности и коришћење других
институција и организација као ресурса
учења оцењено је најнижим оценама у
односу на остале стандарде квалитета
рада. Постоје спорадични примери
оранизованог одлажења у позоришта,
на приредбе итд.

1.
благовремен
о
ажурирање
школског
сајта и
огласне
табле

Записници,
документациј
а,
прочитана
обавештењаизвештаји и
извештаји на
огласној
табли

Чек-листа
извештаја,
анкете

Задатак је у већој мери остварен.
На сајту школе се редовно ажурирају
подаци о такмичењима и активностима
у којима учествују чланови колектива и
ученици школе. На анкетама за
самовредновање, родитељи су дали
просечно највише оцене ставци која се
односи на ову активност. Ниске оцене
све три групе испитаника добило је
оранизовање заједничких активности
наставника, ученика и родитеља.

1. план и
реализација
ЧОС,ЧОЗ
2.
осмишљава
ње и
реализација
пригодних
тема
3. план и
реализација
интегративн
е наставе
1. план и
реализација
стучних
тема ПП
службе на
седницама

Годишњи
и Чек-листа
оперативни
извештаја,
план
Анкете
наставника,
Припрема за
час,
Извештаји о
раду

Задатак је у већој мери остварен.
Одељењске старешине и ПП служба
школе на ЧОС-у и ЧОЗ-у реализовали
су теме које се односе на стварање и
неговање позитивне атмосфере и
добрих међуљудских односа.

Годишњи
планови и
извештаји о
раду тимова
за
самовреднова

Задатак је у већој мери остварен.
Стручне теме организоване су на нивоу
Наставничког већа и Ученичког
парламента. Наведене теме нису
реализоване за родитеље.

Чек-листе
извештаја
Анкете
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ненасилна
комуникација,
решавање
конфликата
ненасилним
путем.

Наставничк
ог већа,
састанцима
Савета
родитеља,
Ученичког
парламента
1. план и
спровођење
превентивни
хи
интервентни
х мера

ње, тима за
ЗДНЗЗ

Акциони
планови,
извештаји о
раду тимова

Чек-листа
извештаја
Анкете

Прихватање
новопридошлих
ученика и
наставника и
пружање подршке
за њихово
прилагођавање у
нову школску
средину

1.
упућивање
новопридош
лих
наставника
у процес
рада
2. помоћ
при
интегрисањ
у
новопридош
лих ученика

Чек-листа
Анкете
извештаји
тимова

Укључивање
родитеља у
школске
манифестације,
хуманитарне
акције и културни
живот школе

1.
идентифико
вање
интересова
ња за
укључивање
у поједине
активности
2.
заједничко
осмишљава

Акциони
планови рада
са ученицима,
педагошка
евиденција,
извештаји
тима за
прихватање
новопридошл
их ученика и
наставника,
ес-дневник
Извештај о
педагошкоинструктивно
м раду
Записници,
извештаји о
годишњем
раду школе

Акција
спровођења
мера превенције и
санкциија против
дискриминаторни
х облика
понашања
у школи

Чек-листа
Анкета
извештаји
тимова
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Задатак је у већој мери остварен.
По анкетама самовредновања рада
школе, испитаници све три групе
негативан став према насиљу и
дискриминацији оценили су високим
оценама. Високо је такође оцењено
благовремено реаговање запослених
школе на случајеве насиља. Међутим,
ефикасност предузетих мера и техника
за решавање конфликата оцењена је као
ниска од стране ученика и наставника.
Задатак је делимично остварен.
Новопридошли ученици имају добру
подршку за прилагођавање на нову
школску средину (по оценама ученика и
наставника
на
анкетама
самовредновања). На основу личног
запажања чланова колектива потребно
је плански и систематски приступити
обуци и увођењу новопридошлих
запослених у посао. Треба истаћи да су
резултати анкетирања у супротности са
личним доживљајем свих чланова
колектива, па овде њему дајемо
предност.
Задатак је у мањој мери остварен.
Хуманитарне активности су остварене
на иницијативу Ученичког парламента
и Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва. Ставке
самовредновања које се односе на ову
активност оцењене су најнижим
оценама на нивоу целокупног упитника
за самовредновање.

ње
активности
3.
реализовање
активности
и
извештавањ
е
Препоруке за даљи рад:
На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада
школе потребно је:
- Потребно је систематично и организовано планирати и спроводити коришћење
других институција као ресурса за учење.
- Поред редовног извештавања и обавештавања о реализованим активностима,
потребно је радити на повећавању квантитета и квалитета заједничких активности
родитеља, ученика и наставника у оквиру школе.
- Потребно је у већој мери спроводити интегративну наставу.
- Потребно је планирати и реализовати стручне теме и предавања о емпатији,
толеранцији и ненасилној комуникацији и за родитеље наших ученика.
- Унапредити компетенције наставника за примену ефикаснијих техника решавања
конфликата који наставницима стоје на располагању.
- Потребно је унапредити подршку новопридошлим запосленима за рад у новој
средини.
- Потребно је родитеље у већој мери укључити у непосредни културни живот школе.

VI област - Oрганизација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима

Приоритетна област

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Циљ:
1. Развијање пројектне наставе и пројеката унутар стручних актива школе.
Циљ је у мањој мери остварен. Пројекти су планирани на нивоу сваког Стручног већа, али реализацију
треба организационо и саветодавно подржати.
2. Предузимање мера за стварање услова за унапређење квалитета рада школе кроз активније учешће
Ученичког парламента и Савета родитеља у давању предлога и одлука за унапређење школског живота.
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Циљ је делимично остварен. Представници родитеља и ученика посредно учествују у давању предлога за
побољшавање квалитета рада школе. Потребно је подстицање непосредног укључивања родитеља и
ученика у давање конкретних предлога за побољшавање квалитета рада школе.
3. Развијање међународне и националне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних компетенција
за целоживотно учење ученика и наставника.
Циљ је делимично остварен. Школа је укључена у један међународни пројекат. Предлаже се интензивније
праћење и аплицирање за пројекте националног и међународног карактера.
Исходи
6.6. Кроз активности стручних актива, у настави се реализује пројектна настава и/или пројекти.
6.1. Ученици и родитељи су укључени (преко Ученичког парламента и Савета родитеља) у конкретне
активности за унапређивање кључних области кавалитета рада школе.
6.6. Школа је реализовала пројектну наставу, пројекте и остварила сарадњу са другим школама у земљи
и у иностранству, у сврхе развијања кључнх компетенција и целоживотног учења ученика и наставника.
Циљ
1. Развијање пројектне наставе и пројеката унутар стручних актива школе.
Активности

Задаци

Доказ

Евалуација

Процена
остварености
активности

Прављење
планова и
реализација
пројектне наставе
и пројеката у
оквиру актива

1. договор на
нивоу
стручних
актива
2. договор
наставника и
ученика

Извештај о
пројекту или
одржаној
пројектној
настави,
извештај о
педагошкоинструктивн
ом раду,
извештаји о
раду
стручних
актива

Чек листе –
извештај о
педагошкоинструктив
ном раду,
извештаја о
пројекту
или
пројектној
настави, о
раду
стручних
актива

Задатак је у мањој мери остварен.
Пројектна настава је планирана на
нивоу сваког од Стручних актива, али
реализација исте је изостала.

задатака

и

Циљ 2. Предузимање мера за стварање услова за унапређење квалитета рада школе кроз активније учешће
Ученичког парламента и Савета родитеља у давању предлога и одлука за унапређење школског живота.
Веће ангажовање
Ученичког
парламента за
давање предлога за
конкретне
активности у школи
за унапређење

1.
анкетирање
ученика о
темама и
могућим
активности
ма

Извештај о
раду
Ученичког
парламента

Чек листе
изештаја
о
раду
Ученичко
г
парламен
та
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Задатак је делимично остварен.
Чланови
Ученичког
парламента
редовно се анкетирају о свом виђењу
степена остварености квалитета рада
школе. Недостаје веће ангажовање
ученика на непосредном давању
конкретних предлога за реализовање

школског живота и
квалитета рада
школе

2. активно
учешће у
раду

Веће ангажовање
родитеља и њихово
укључивање у
активности школе,
као и давање
предлога за
унапређење
школског живота и
квалитета рада
школе

1.
анкетирање
родитеља о
активности
ма за
свестраније
укључење у
рад школе
2. активно
укључење у
рад школе

активности у школи и унапређивање
квалитета рада школе.
Извештај о
раду савета
родитеља,
записници са
родитељских
састанака

Чек листе
изештаја
о
раду
Савета
родитеља,
записник
а
са
родитељс
ких
састанака

Задатак је у мањој мери остварен.
Родитељи учествују посредно у
давању предлога за унапређивање
квалитета
рада
школе
(преко
попуњавања
анкета
за
самовредновање).
Изостаје
укључивање родитеља у заједничке
активности у школи са наставницима
и ученицима.

Циљ 3. Развијање међународне и националне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних
компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.

Учествовање у
пројектима које
организују
интересне стране
ван школе (на
националном и
међународном
нивоу)

1.
Планови и
информиса
припреме
ње, избор,
наставника
аплицирање
2.
планирање,р
еализација и
извештавањ
е

Извештаји
о
спроведени
м
пројектима

Задатак је делимично остварен.
Школа је укључена у један међународни
пројекат.

Препоруке за даљи рад:
На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада
школе потребно је:
- Потребно је подстаћи реализацију планираних пројеката и пројектне наставе на
нивоу сваког Стручног актива
- Унапредити механизме за укључивање ученика у непосредно давање предлога за
побољшање квалитета рада школе.
- Систематски радити на планирању и реализацији заједничких активности
наставника, ученика и родитеља унутар школе (нпр. кроз рад Тима за каријерно
вођење)
- Потребно је интензивирати укључивање школе у разноврсне међународне и
националне пројекте (ПИСА, ТИМСС) итд.
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Процена остварености постављених приоритета у остваривању
васпитно-образовног рада.
Приоритетна област

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Област квалитета рада школе није била предмет самовреднвања. Међутим, ове школске године
израђен је Школски програм за период од 2022/2023.-2025/2026. Наставни план и програм за
образовни профил Трговински техничар је у потпуности ревидиран и као такав интегрисан у Школски
програм. Програми за остале образовне профиле остали су исти, али њихови програми су усклађени
са смерницама и формом ревидираног образовног профила, тако да обухвате начине оцењивања,
циљеве и исходе, итд.
Приоритетна област
Настава и учење
Циљеви
1. Свеобухватније оријентисање наставе ка циљевима и исходима учења
Процена остварености циља:
Циљ је остварен у потпуности. На анкетама самовредновања све групе испитаника су високо процениле
упознатост и добро истицање циљева и исхода учења. Анализа оствареног педагошко-инструктивног рада је у
сагласности са резултатима анкета самовредновања.
2. Повећање примене савремених метода и облика рада у настави
Процена остварености циља:
Циљ је у мањој мери остварен. Наставници су пролазили више обука за примену ИКТ-а у настави. Међутим
анкете самовредновања и анализа оствареног педагошко-инструктивног рада показују да је потребно додатно
радити на реализовању активности и задатака изведених из овог циља. Наставници употребљавају савремене
методе и облике рада у настави, али те методе и облици су недовољно заступљени.
3. Примењивање различитих поступака вредновања у функцији даљег учења
Процена остварености циља:
Циљ је у мањој мери остварен. Из прегледа извештаја стручних већа се види да су критеријуми оцењивања за
сваки предмет дефинисани и да постоје тестови за проверу знања из сваког предмета. Међутим, процене
ученика на ставкама које се односе на упознатост са критеријумима оцењивања су ниске, па је потребно
додатно радити на овом индикатору. Такође, ниско су процењене од стране ученика и родитеља критичка
процена сопственог напретка и самостално постављање циљева у учењу, што потврђује извештај о педагошкоинструктивном раду.
4. Подизање нивоа професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника
Процена остварености циља:
Задатак је у већој мери остварен. Облици екстерног и интерног усавршавања су реализовани у складу са
текућим потребама. Наставници имају планове стручног усавршавања у оквиру својих портфолија. Треба
додатно радити на експлицирању података на којима се заснивају израђени планови. Наставнци су прошли кроз
обуке за унапређивање квалитета формативног и сумативног оцењивања.
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Приоритетна област

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Циљ
1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво
Процена остварености циља:
Циљ је делимично остварен. Образовна постигнућа ученика негују се и подстичу кроз похвале и
упућивање ученика на активности којима могу да унапреде своје резултате. Потребно је подстицати
мотивацију ученика за укључивање у активности које им могу помоћи да унапреде своја школска
постигнућа.
2. Планирање и реализација наставе – допунске и додатне наставе и секција – у складу са
образовним стандардима, примена индивидуализованог приступа ученицима, којима је
потребна додатна подршка у учењу, резултати праћења образовних постигнућа користе се за
даљи развоj ученика, припрема ученика за полагање завршног испита
Процена остварености циља
Циљ је је у већој мери остварен. Допунска, додатна настава и секције организују се и пролагођене су
индивидуалним потребама ученика. Анализе постигнућа ученика са завршних и матурских испита
треба преточити у мере за побољшавање постигнућа ученика и презентовати на Стручним већима
ради њихове имплементације.
Приоритетна област

ЕТОС

Циљ
1. Промовисати резултате наставника и ученика и радити на угледу школе и развијању добре
климе.
Процена остварености циља:
Процена остварености циља:
Циљ је у делимично остварен. Атмосфера у школи је процењена као добра. Додатно је треба оснажити
интегрисањем родитеља, наставника и ученика у разноврсне заједничке активности, као и унапредити
интерни систем награђивања запослених.
Приоритетна област

Oрганизација рада школе, управљање
људским и материјалним ресурсима

Циљ:
1. Развијање пројектне наставе и пројеката унутар стручних актива школе.
Циљ је у мањој мери остварен. Пројекти су планирани на нивоу сваког Стручног већа, али реализацију
треба организационо и саветодавно подржати.
2. Предузимање мера за стварање услова за унапређење квалитета рада школе кроз активније учешће
Ученичког парламента и Савета родитеља у давању предлога и одлука за унапређење школског
живота.
Циљ је делимично остварен. Представници родитеља и ученика посредно учествују у давању предлога
за побољшавање квалитета рада школе. Потребно је подстицање непосредног укључивања родитеља
и ученика у давање конкретних предлога за побољшавање квалитета рада школе.
3. Развијање међународне и националне сарадње и пројеката усмерених на развој кључних
компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.
Циљ је делимично остварен. Школа је укључена у један међународни пројекат. Предлаже се
интензивније праћење и аплицирање за пројекте националног и међународног карактера.
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Извештај о остварености мера за унапређивање образовања и васпитања
ученика којима је потребна додатна подршка у школској 2021/2022.
години
У овој школској 2021/2022. години циљ је био подстицање и мотивисање за рад и
напредовање свих ученика из осетљивих група, који имају тешкоће у учењу, сметње у
развоју или инвалидитет и свима који имају потребу за додатном подршком. Такође, радило
се на томе да се усаврше и унапреде компетенције наставника за рад са ученицима. Ученик
је у центру пажње и примењују се одговарајући облици подршке ученицима из осетљивих
група. На почетку школске године остварена је иницијална провера знања из свих
наставних предмета.
Све одељењске старешине су обавештени о ученицима који су под
индивидуализацијом, као и чланови Тима за инклузивно образовање.
Примењена је индивидуализација са ученицима и узета су обзир постигнућа на
сваком класификационом периоду. Прилагођавани су начини рада и услови у којима се
изводи настава са ученицима.
Неговано је вршњачко учење и вршњачка подршка за ученике из осетљивих група,
али постоји потреба за додатним унапређивањем. Посебна пажња усмерена је на ученике
из осетљивих група који су у дуалном образовању. Такође, било је важно да се са њима
ради на плану повезивања знања из стручне праксе, учења кроз рад и каријерног вођења и
саветовања.
Остварена је сарадња са Центрима за социјални рад у смислу слања дописа основним
школама за ученике који су радили по ИОП-у 2, а нису редовно похађали наставу.
Обављени су разговори са свим ученицима, који су под индивидуализацијом и
њиховим родитељима. На првом и другом полугодишту, одељењске старешине, које имају
ученике под индивидуализацијом подносиле су извештај о индивидуализованом раду са
ученицима.
На одељењским и разредним већима размењиване су информације и праћене су
активности и рад у есДневнику. Организована је допунска настава и дефинисани су
садржаји и начини остваривања предвиђених исхода и стандарда постигнућа.
Два ученика завршних разреда радили су по ИОП-у 2 и успешно су завршили
школовање. Оба ученика су похађала образовни профил Трговац. Остали ученици који су
били под индивидуализацијом успешно су завршили разред.
Тим за инклузивно образовање је започео сарадњу са Средњом занатском школом у
циљу побољшања подршке коју Трговачка школа пружа својим ученицима са потребама за
додатном подршком. Упућен је захтев за додатном подршком за ученике који се образују
по ИОП-у 2.
Тим је дао предлог да се и наредне школске 2022/2023. години организују семинари,
везани за ову област, како би се знања наставника осавременила и унапредила. Наглашено
је да би семинари требало да имају висок ниво применљивости и практичности да би
наставници могли да их на једноставан и конкретан начин имплементирају у настави.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
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АКТИВНOСТИ

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА

Израда и усвајање плана рада
тима за школску 2022/2023. на
основу анализе реализације
програма за инклузивно
образовање и рада тима на крају
2021/2022. год.
Информисање свих актера школе
са планом рада тима
Спровођење иницијалног
тестирања и снимање ситуације
ученика који имају сметње и
потешкоће у учењу и развоју
Идентификација ученика којима је
потребна додатна подршка у раду.
Израда планова активности за
индивидуалан рад са ученицима
на основу утврђене потребе.

Реализација активности. Документација

Индивидуални разговори са
родитељима ученика који имају
потешкоћа.
Повезивање са родитељима и
прављење плана рада.
Упознавање ученика првог разреда
са методама и техникама
успешног учења.

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА

ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И
АКТИВНОСТИ
Активност је остварена.

Реализација активности. Урађен систем
обавештавања.
Реализација активности. број укључених
ученика

Активност је остварена.

Реализација активности. број укључених
ученика
Израђени педагошки
Спровођење
профили и
активности из
индивидуални планови
индивидуалних
рада.
планова.
Добра сарадња са
Извештаји о раду
родитељима и
ученика и његово
прављење договора.
напредовање у
учењу.
Постигнути договори и Направљени
сарадња.
индивидуални
планови рада.
број укључених ученика записници

Активност је остварена

Сагледавање потреба за израдом и
применом ИО.
Праћење и евалуација
индивидуалних планова.

Израда индивидуалног
плана рада.
аналитички и
квалитативан извештај

Резултати успеха и
извештаји.
извештај

Акценат на индивидуализацији
наставе.

Савладавање наставног
садржаја и позитивне
оцене.

Планирање и реализације
оперативних планова наставе као
и припреме за час.

Добри ефекти
савладавања градива и
стицања знања на часу
и успеха у учењу.

Праћење рада и
напредовања ученика
и извештаји о
постигнутим
резултатима.
Извештаји о праћењу
рада ученика и
извештај о

22

Активност је остварена.

Активност је остварена

Активност је остварена.

Активност је остварена.
Активност је делимично
реализована, на основу
иницијативе појединих
предметних наставника.
Активност је остварена.
Активност је делимично
остварена. Постоје извештаји
о праћењу остваривања ИОПа за све ученике, али
недостају обрасци 5 за
одређене ученике.
Активност је остварена.

Активност је остварена.

постигнутим
резултатима.
Извештаји о праћењу
рада ученика и
извештај о
постигнутим
резултатима.

Коришћење и комбиновање више
наставних метода и облика рада на
часу ради веће активности
ученика.

Добри ефекти
савладавања градива и
стицања знања на часу
и успеха у учењу.

Појачан индивидуални рад са
ученицима који често изостају са
наставе.

Усвајање градива и
постизање резултата.

Прихватање новопридошлих
ученика и њихово укључивање у
наставни процес.

Адаптирање ученика на
нову средину и
постизање резултата у
учењу.

Појачани индивидуални рад са
новопридошлим ученицима.

Усвајање градива и
постизање резултата.

Коришћење различитих поступака
оцењивања како би оцена била у
функцији праћења и подстицања
развоја ученика.

Критеријум оцењивања
примерен
способностима и
могућностима ученика.

Израда компензаторних програма
за ученике из осетљивих група –
пружање бенефиција угроженој
деци (обезбеђивање уџбеника,
прибора, итд.)

Пружена помоћ
ученицима којима је
потребна.

Реализација
активности и
извештаји.

Повећање обима обраде и
увежбавање садржаја на којима су
ученици показали низак ниво
постигнућа.
Реализација допунске наставе која
је подстицајна и флексибилна.

Реализовани часови
обраде наставног
садржаја и постигнути
позитивни резултати.
Реализовани часови
допунске наставе и
постигнути позитивни
резултати.

Извештаји о праћењу
рада ученика и
постигнутим
резултатима.
Извештаји о праћењу
рада ученика и
постигнутим
резултатима.

Појачана сарадња са родитељима
у праћењу реализације наставе
ученика који раде по ИОП-у.

Евидентирање
састанака и саветовања
родитеља и постигнутог

Извештаји
одељењског
старешине и тима за
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Извештаји о праћењу
рада ученика и
извештај о
постигнутим
резултатима.
Извештаји о праћењу
рада ученика и
извештај о
постигнутим
резултатима.
Извештаји о праћењу
рада ученика и
извештај о
постигнутим
резултатима.
Постигнут успех
ученика

Активност је у мањој мери
остварена. Употреба
разноврсних наставних
метода добила је ниске оцене
на основу анализе резултата
самовредновања.
Активност је делимично
остварена.

Активност је остварена.

Активност је остварена.

Активност је делимично
остварена. Потребно је
благовремено пружати
повратну информацију о раду
ученика у есДневнику.
Активност је делимично
остварена. За ученике није
предвиђено обезбеђивање
прибора за рад, али су
остварени компензаторни
програми у виду пружања
додатне подршке ученицима.
Активност је остварена.

Активност је делимично
остварена. Потребно је
радити на мотивисању
ученика за похађање
допунске наставе, кроз
диверсификацију метода и
техника које се користе.
Активност је остварена.

договора са родитељима
и напредовања ученика
Учествовање родитеља
у активностима рада
тима за ИО и
саветодавни рад.
Остварена сарадња са
релевантним
институцијама
Остварена вршњачка
подршка и пружање
помоћи ученицима.

ИО о постигнутој
сарадњи.
Извештаји тима за
ИО.

Припремљени планови

Извештаји о
постигнутим
резултатима.

Реализација часова припремне
наставе за ученике који раде по
ИОП-у.

Припремљени планови

Извештаји о
постигнутим
резултатима.

Евалуација постигнутих резултата
и циљева.

Постигнути резултати

Извештаји о
постигнутим
резултатима

Анализа актуелне школске
ситуације на почетку и на крају
школске године.

Постигнути добри
резултати успеха
ученика који су били
под програмом ИО
Реализоване све
активности из плана
тима за ИО

Извештаји о
постигнутим
резултатима

Укључивање родитеља у рад тима
и активности школе.
Сарадња са другим релевантним
институцијама.
Укључивање вршњака у пружање
подршке и помоћи ученицима
којима је потребна додатна
подршка у раду.
Израда плана припремне наставе
за ученике који раде по ИОП-у.

Анализа реализације програма за
инклузивно образовање и рада
тима за школску 2021/2022. год.

Извештаји тима за
ИО.
Извештаји
одељењског
старешине и тима.

Извештај о раду тима
за ИО

Активност је делимично
остварена. Родитељи
учествују у раду неколицине
Тимова школе.
Активност је остварена.
Активност је делимично
остварена. Заснива се на
иницијативи појединачних
наставника.
Ученици су успешно
завршили образовни циклус,
па није било потребе за
организовањем припремне
наставе.
Ученици су успешно
завршили образовни циклус,
па није било потребе за
организовањем припремне
наставе.
Ученици су успешно
завршили образовни циклус,
па није било потребе за
организовањем припремне
наставе.
Активност је остварена.

Активност је остварена.

Смернице за унапређивање образовања и васпитања ученицима којима је потребна додатна
подршка:
- Радити на побољшавању и неговању вршњачке подршке за ученике којима је
потребна додатна подршка у раду. Подизање свести наставника и ученика о
предностима групног рада и укључивању вршњака у подршку оним ученицима који
постижу слабије резултате.
- Оснажити наставнике за реализацију допунске наставе кроз диверсификацију
наставних метода.
- Радити на благовременом уписивању и пружању повратних информација ученику и
родитељу кроз есДневник.
- У рад наставника инкорпорирати више различитих наставних метода и техника,
чиме се остварује боље прилагођавање наставе ученицима који раде по ИОП
програму.
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-

Упознати ученике првог разреда са методама и техникама успешног учења кроз
редовну наставу, радионице и ЧОС/ЧОЗ.

Извештај о остварености мера за укључивање родитеља односно другог
законског заступника у рад школе у школској 2021/2022. години
У овој школској 2021/2022. години циљ је био да се што више подстиче и негује
партнерски однос са родитељима/старатељима ученика заснован на принципу међусобног
разумевања, поштовања, поверења и прављења договора. Радило се на повећању учешћа
родитеља/старатеља у рад и живот школе ради остваривања васпитних задатака и
разматрања питања од заједничког интереса.
Било је важно успостављање ефикасног система информисања, размена
информација и комуникације са родитељима, као и подстицање васпитања и развоја
личности ученика.
Редовно су се одржавали родитељски састанци, како уживо тако и за време
комбиноване наставе. Термине за дан „отворених врата“ постављени су на сајт школе. Родитељи
су имали могућност да приступе есДневнику преко свог налога и да прате постигнућа своје деце.

Родитељи су били укључени у активности школе кроз евалуативне активности
самовредновања квалитета рада школе. Попуњавали су упитнике за самовредновање из
области Наставе и учења, Образовна постигнућа ученика, ЕТОС и Организација рада
школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Такође су били укључени у рад
Савета родитеља и Школског одбора.
Током целе школске године ПП служба школе и одељењске старешине слали су
телеграме родитељима ученика који се не укључују у наставу.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНОСТИ

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕШНOСТИ
Редовно одржавање родитељских састанака
Број присутних родитеља
Дани отворених врата школе за све родитеље - Одржано/унапређено је
непосредно праћење наставе и индивидуална
укључивање родитеља у
размена информација са одељењским
активности рада школе уз
старешинама и предметним наставницима
обезбеђење услова да им
наставни процес буде
доступан
Свакодневно омогућен увид у ЕС дневник ради Родитељ редовно прати
праћења постигнућа и понашања ученика
постигнућа своје деце
Саветодавни рад са родитељима чији ученици
имају потешкоће у функционисању

Задовољство родитеља
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ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Активност је остварена.
Активност је делимично остварена,
због недовољног одзива родитеља
ученика са потребом за појачаним
васпитним радом да се укључе у рад
школе.
Активност је остварена. Радити на
благовремености уношења
информација о постигнућима и
владању ученика.
Активност је остварена.

Едукација родитеља – предавања, трибине

Успешно обављене
активности

Редовно ажурирање паноа за ученике и
родитеље и сајта школе
Заједничко учешће у активностима школе:
пројектно/предузетничким,
спортским, хуманитарним и еколошким
активностима
Учешће у планирању, раду и евалуацији:
Школског одбора, Савета родитеља, рад у
тимовима за развојни план школе; за ИОП,
Заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, Тим за
самовредновање...
Анкетирање родитеља у погледу њиховог
задовољства програмом и реализацијом
сарадње са породицом
(чек листе након реализованих заједничких
активности, интервјуи)

Панои, сајт,
записници
Реализоване бар две
заједничке активности
Присуство и квалитет
учешћа родитеља/анализа
рада на крају првог и другог
полугодишта
Укључивање родитеља у
различите активности
школе је планирано ШП, РП
и ГП рада школе.
Предвиђене активности се
успешно реализују, о чему
постоји прецизна
евиденција.

Активност је делимично остварена.
Родитељи су упућивани на онлајн
обуке (платформа „Чувам те“).
Активност је остварена.
Активност је делимично
реализована. Родитељи су посредно
учествовали у реализацији
хуманитарне акције.
Активност је остварена. Родитељи су
укључени у евалуативне активности
рада школе, а преко њих и у
планирање рада. Потребно је
обухватити већи број родитеља
евалуативним активностима.
Активност је делимично остварена.
Родитељи су посредно (преко
анализе самовредновања квалитета
рада школе) дали процене
задовољства радом школе, али
изостаје оцена о раду тима за
сарадњу са породицом.

Смернице за унапређивање укључености родитеља у рад школе.
- Спроводити анкете које се директно односе на задовољство родитеља заједничким
активностима у школи.
- Обухватити већи и разноликији узорак родитеља који врше евалуацију рада школе.
- Повећати укљученост родитеља у рад школе преко Тима за КВиС, како би родитељи
презентовали занимања и послове којима се баве.
- Ажурније уносити информације од значаја за родитеље у ЕсДневник.
- Боље информисати родитеље о потреби и начинима за укључивање у васпитни рад
школе и скренути им пажњу на формалне, васпитне и развојне последице које
изостајање сарадње носи са собом.

Извештај о остварености плана стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и директора у школској 2021/2022. години
Према Акционом плану за област Настава и учење, подизање нивоа професионалних
компетенција и стручно усавршавање наставника била је једна од важних активности. Један
од задатака био је учествовање наставника на акредитованим семинарима од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Наставници, стручни сарадници и директор су стицали и усавршавали компетенције
(К1-К4) у оквиру приоритетних области (1, 2, 3 и 4) током школске године на стручним
семинарима.
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У току првог полугодишта реализован је семинар за 30 наставника под називом
„Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“.
Такође, организован је вебинар под називом „Рад и улога одељењског старешине и
одељењске заједнице у средњој школи“, путем Zoom апликације. Наставници су током ове
школске године похађали и вебинар у вези са формативним оцењивањем ученика.
Ове школске године изашао је „Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника“ - "Службени гласник
РС", број 109 од 19. новембра 2021., са изменама у члановима 23 и 24 о којима су упознати
чланови Тима за стручно усавршавање. Договорено је да се у оквиру Стручних већа
систематски испитају потребе наставника за стручним усавршавањем, у циљу обезбеђивања
приоритетних обука. Руководиоци Стручних већа направили су листе семинара, за које су
заинтересовани чланови њиховог већа.
Битан податак који се уноси у ЈИСП је стручно усавршавање запослених током
последњих пет година. У том циљу сви запослени су доставили податке релевантне податке
из својих портфолија.
Током школске године наставници су похађали око 50 разноврсних обука и семинара
у оквиру обавезе стручног усавршавања.
Стручно усавршавање наставника у установи реализовано је кроз активности
предвиђене Документом о интерном усавршавању. Наставници и стручни сарадници у
оквиру пуног радног времена током школске године имају обавезу да остваре 44 сата
стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих различитих активности.
Реализоване су међосубне посете часовима уз размену искустава и примера добре праксе,
као и угледни и огледни часови. Наставници су организовали радионице за колеге где су
приказали шта су научили на семинарима и тако пренели своје знање другим наставницима.
Наставница Јелена Руњић је припремала и водила ученике на регионално такмичење
Ученичка кампања за подручје града Београда у организацији Достигнућа младих у Србији.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНОСТИ

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Сваки наставник има
план стручног
усавршавања за текућу
школску годину

ДОКАЗИ

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Израда плана стручног
Извештаји стручних
Активност је остварена.
усавршавања за сваког
актива, записници са
Наставници имају план стручног
наставника и разматрање на
састанака стручних
усавршавања у свом портфолију.
седницама Стручних већа
актива, планови стручног Потребно га је засновати на
усавршавања наставника аналитичким подацима.
Креирање планова стручног
Годишњи план стручног Извештаји о раду
Активност је остварена.
усавршавања на нивоу школе – усавршавања на нивоу педагошког колегијума,
годишњи план стручног
школе
стручних актива,
усавршавања у установи
портфолио наставника
Креирање планова стручног
Донети предлози за
Извештаји о раду
Активност је остварена.
усавршавања- акредитовани
реализовање
педагошког колегијума, Ослушкиване су потребе
семинари и обуке (одабир
акредитованих семинара стручних актива,
наставника и спрам њих су
програма стручног усавршавања и обука за наставнике, портфолио наставника организовани семинари екстерног
из области компетенција
стручне сараднике
усавршавања. Креирање плана
К1,К2,К3,К4)
треба у већој мери заснивати на
систематичнијој анализи потреба
наставника.
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Информисање запослених у вези Стручни сарадници и
Извештај о раду ПП
Активност је остварена.
са стручним усавршавањем и
управа редовно
службе, управе
напредовањем
информишу и
обавештавају наставнике
о могућностима за
усавршавање кроз
акредитоване обуке
Праћење остваривања планова
Наставници и стручни Извештај тима за
Активност је остварена.
свих облика усавршавања
сарадници остварили
стручно усавршавање, Извештаји стручних већа садрже
планирани и прописани и потврде о интерном и
остварене интерне и екстерне
број бодова интерног и екстерном усавршавању обуке наставника.
екстерног стручног
усавршавања
Вредновање примене наученог у Ефекти примене
Записници, извештаји са Активност је делимично
раду и доприносу постигнућима наученог су видљиви у седница стручних актива, остварена. Резултати
ученика
свакодневном раду
извештај о педагошко- самовредновања показују да
наставника и
инструктивном раду,
наставници користе научено са
постигнућима ученика извештај о раду ПП
семинара (употреба платформе
службе, извештај о
Тимс у настави), али да је
успеху ученика
потребно систематичније
навођење и истицање у
педагошкој документацији на
који начин се научено примењује
у настави.

Смернице за унапређивање стручног усавршавања наставника:
-

-

Заснивати планирање усавршавања наставника на анализама самовредновања
сопственог рада и евалуацијама ученика о раду наставника.
Годишњи план стручног усавршавања треба да се заснива у већој мери на
систематичнијој анализи потреба наставника на основу података добијених из
сопственог вредновања рада наставника и евалуација рада наставника од стране
ученика.
У педагошкој документацији наставника наводити у којој мери и на који начин се
научено на семинару примењује.
Педагошко-инструктивни рад стручне службе треба да испрати примену наученог
на обукама.
Континуирано и систематично организовање обука и семинара за превенцију
вршњачког насиља по препорукама Министарства просвете науке и технолошког
развоја.

Извештај остварености плана напредовања и стицања звања наставника
и стручних сарадника
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Наставник или стручни сарадник у току професионалног развоја може да напредује
стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки
саветник и високи педагошки саветник. Задатак школе је да континуирано прати
професионални развој и обезбеди све услове даљег напредовања. Наставници су упознати
са новим Правилником о напредовању у звању.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
Активности
1. Упознавање
Наставничког већа са
условима стицања звања

Критерију
Докази
м успеха
Наставниц Записник са
и су
Наставничк
упознати са ог већа
условима
стицања
звања

2. Комплетирање
портфолија наставника

Потпуна
слика о
досадашње
м
професион
алном
развоју

Портфолио

3. Формирање базе
података о стручном
усавршавању

Професион
ална
спремност
људских
ресурса

База
података

4.Пријављивање
наставника и стручних
сарадника који имају услов
за стицање одређеног
звања

Подршка
професион
алном
развоју и
напредова
њу у звање
стручног
сарадника
Мотивисан
ост
кандидата

Извештај
ПП службе

5. Разговор са могућим
кандидатима за стицање
звања

Извештаји

Евалуација

Процена остварености
задатака и активности
Чек листе - Лични план Активност је делимично
стручног усавршавања, остварена кроз дистрибуирање
записници са седница
новог Правилника о стицању и
стручних актива, План напредовању у звању.
стручног усавршавања
у оквиру установе,
План стручног
усавршавања ван
установе
Чек листе - Записник
Активност је делимично
са састанка
остварена. Наставници редовно
Педагошког
ажурирају свој портфолио.
колегијума, Годишњи
план рада школе, План
стручног усавршавања
у оквиру установе,
записници са састанака
стручних актива
Чек листе - Записник
Активност је остварена.
са састанка
База података о стручном
Педагошког
усавршавању наставника се
колегијума Годишњи
формира на нивоу ЈИСП-а.
план школе План
реализације
акредитованих
семинара, План
стручног усавршавања
ван установе,
записници са састанака
стручних актива
Чек листе - Извештаја
Активност није остварена.
о раду ПП службе,
Није било наставника који су
управе школе
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Чек листе - Извештаја
тима за стручно
усавршавање, потврда
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Активност није остварена.

6. Подношење захтева
кандидата за стицање
звања директору школе

7. Утврђивање имена
наставника и стручних
сарадника који имају услов
за стицање звања
8. Упознавање
Наставничког већа

9. Прикупљање
документације

10. Покретање и
спровођење процедуре

11. Јавно обавештавање
кандидата и јавности о
стицању звања
12. Евиденција о
кандидатима који су
стекли звање

за
подношење
захтева за
стицање
звања
Повећан
број
наставника
са
стручним
звањем у
складу са
законом
Подршка
професион
алном
развоју и
мотивација
за рад
Јавна
подршка
чланова
Наставничк
ог већа за
напредова
ње
кандидата
Обезбеђива
ње доказа
за предлог,
мотивисањ
е других за
напредова
ње
Мишљење
просветног
саветника
и Завода о
предлогу за
избор у
звање
Позитивни
примери
праксепромоција
школе
Листа
наставника
са

о усавршавању у
оквиру установе и ван
установе.

Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Чек листе - извештаја
са седница стручних
актива, извештаја о
педагошкоинструктивном раду,
извештаја о раду ПП
службе, извештаја о
успеху ученика
Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Писмено
образложе
ње,
записник

Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Портфолио
наставника

Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Приложена
документац
ија

Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Извештај о
избору у
звање

Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Евиденција
тима за
стручно

Чек листе

Активност није остварена.
Није било наставника који су
заинтересовани за стицање
вишег звања.

Поднети
захтеви

Формиран
списак
кандидата
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Активност није остварена.
Потребно је утврдити који
наставници испуњавају услове
за стицање виших звања.

стеченим
звањем

усавршава
ње

Смернице за унапређивање мера за напредовање и стицање звања наставника, директора и
стручних сарадника:
- Потребно је презентовати услове стицања звања на Стручним већима и
Наставничком већу
- План напредовања у стручном звању наставника, директора и стручних сарадника у
већој мери заснивати на анализи и евалуацији потреба за усавршавањем у функцији
стицања виших звања.
- Утврдити који наставници имају услове за стицање виших звања. Извршити увид у
портфолије наставника и онима који имају услове за стицање звања, појаснити
процедуре за стицање истих.
- Повећати мотивацију наставника за постизање виших звања, ради подизања
квалитета школе и наставног кадра, као и промоције школе.

Извештај о остварености мера за увођење иновативних метода наставе,
учења и оцењивања ученика у школској 2021/2022. години
Ове школске године настава се једним делом одвијала по комбинованом моделу
наставе. Уочен је помак у реализацији наставе на даљину. Неопходно је да се настава стално
унапређује увођењем дигиталних технологија и радом у дигиталном окружењу.
У циљу побољшања квалитета наставе нагласак је био на праћењу напредка ученика
кроз формативно оцењивање, као и свеобухватан упис активности у електронски дневник,
што за родитеље представља благовремену информацију о напредовању ученика у настави.
Стручно усавршавање у циљу развијања компетенција наставника за увођење
иновативних метода наставе учења и оцењивања ученика реализовано је кроз семинаре са
фокусом на формативном оцењивању, као и кроз међусобну посету часова и размену
искустава, знања и примера добре праксе.
Један од важнијих циљева за унапређење наставе и учења је континуирани рад на
подизању нивоа професионалних компетенција и стручном усавршавању наставника.
Фокус у наредној школској години биће веће посвећивање пажње примени диференциране
наставе са индивидуализованим приступом сваком ученику. Такође, планираће се доследна
и систематична примена метода наставе и учења које развијају капацитете ученика за
саморегулисано учење, као и увођење вршњчке едукације у наставу. Неопходно је да се
настава обогати већим бројем методски различитих приступа ради свестранијег развоја
компетенција ученика.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
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АКТИВНОСТИ
Упознавање и стицање знања за
спровођење иновативних метода и
техника рада у настави
Континуирано праћење ефикасности
коришћене методе

Реализација угледних и огледних
часова
Развијање општих и међупредметних
компетенција ученика кроз
заједничко планирање и реализовање
часова наставника различитих
предмета уз примену активних и
интерактивних облика учења
Организација интегративне наставе,
тематских дана и тематских
предавања
Оспособљавање ученика за
коришћење ИКТ технологија ради
ефикаснијег праћења и учествовања
у онлајн настави (платформе за
учење)
Наставници користе ИКТ
технологије, рачунаре у реализацији
и праћењу процеса учења и
оцењивању ученика
Праћење рада и вођење портфолија
ученика и наставника преко рачунара
и употребом ИКТ технологија
Коришћење интернета у
проширивању знања ученика

Коришћење платформи за размену
информација на релацији
наставничког колектива, наставника
и ученика
Спровођење иницијалног
процењивања постигнућа ученика на
почетку сваке школске године са

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕШНOСТИ
Наставници упознати са
разноврсним методама и
техникама у настави
Већа заинтересованост за
активности на часовима и
већа постигнућа ученика
(кроз евалуацију и анализу
ефикасности спроведене
наставне технике или методе)
Одржани угледни/огледни
часови у оквиру свих
стручних актива
Реализовани заједнички
часови у циљу развијања
ученичких општих и
међупредметних
компетенција
Реализовани тематски дани
или тематска предавања
Ученици су оспособљени за
праћење онлајн наставе

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Активност је делимично остварена.
Наставници су се ове школске године
усавршавали у највећој мери за
формативно оцењивање. Додатно радити
на осталим методама и техникама
Активност је делимично остварена.
Праћење и вредновање је остварено на
нивоу педагошко-инструктивног рада, али
недостаје самостална евалуација
наставника по питању ефикасности
метода које примењују.
Активност је остварена. Посете су
организоване у складу са планом
Стручних већа.
Активност је делимично остварена.
Наставници су у оквиру својих Стручних
већа испланирали и имплементирали
међупредметне компетенције. На личну
иницијативу организовали су
интерактивне облике учења.
Активност је делимично остварена.
Потребно је на систематичан начин
укључити сва Стручна већа.
Активност је остварена.

Онлајн настава успешно се
реализује и обухвата све
актере образовног живота

Активност је остварена.

Сваки ученик има портфолио
који се редовно ажурира
током школовања
Ученици заинтересовани за
проширивање знања,
остваривање школских
задатака и оспособљени за
коришћење интернета у сврхе
учења
Употреба платформи за
размену информација на свим
нивоима и редовно
ажурирање сајта школе
Реализовано иницијално
тестирање, анализирање
постигнућа ученика и

Активност није остварена.
Наставници не користе електронски
портфолио.
Активност је делимично реализована.
Потребно је оспособљавање ученика за
функционалнију и критичку употребу
интернета.
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Активност је остварена.

Активност је остварена.

нагласком на базична знања из свих
предмета
На крају првог и другог полугодишта
спровести тестове оријентисане на
исходе/стандарде и извршити
анализу истих за процену
остварености нивоа стандарда

планирање даљег рада од
стране свих наставника
Спроведени тестови и
анализирана постигнућа
ученика и ниво остварених
стандарда постигнућа

Унапређивање квалитета
формативног (а следствено и
сумативног) оцењивања ученика

Већина ученика успешно
савладала основна знања и
остварује стандарде
постигнућа
Реализоване међусобне
посете часовима и размена
искустава и примера добре
праксе
Ученици задовољни
наставом,
Наставници коригују свој рад
на основу анализе квалитета
сопственог рада и повратне
информације од ученика

Промоција примера добре праксе у
употреби иновативних метода
наставе, учења и оцењивања
Испитивање ставова ученика о
задовољству наставом и школом на
крају наставне године и процена
сопственог рада сваког наставника на
основу добијених резултата у циљу
планирања и побољшавања
квалитета сопственог рада

Активност је делимично остварена.
Није реализовано тестирање на крају
првог и другог полугодишта, али
наставници у својој свакодневној пракси
користили су тестове засноване на
стандардима и исходима. Потребно је
систематичније испратити повезаност
исхода и стандарда са наставничком
праксом оцењивања.
Активност је остварена.
Реализоване су обуке за уанпређивање
формативног оцењивања.
Активност је делимично остварена.
Посету часовима учинити
функционалнијом кроз систематичну
употребу обрасца за посматрање часа.
Активност је делимично остварена.
Учинити видљивијим у плановима и
извештајима Стручних већа да је
планирање рада наставника засновано на
анализи ученичке евалуације рада
наставника. Обухватити све наставне
предмете проценом.

Смернице за унапређивање увођења иновативних метода наставе:
- Организовати интерне и екстерне обуке наставника за употребу иновативних метода
и техника наставе.
- У педагошко-инструктивни рад уврстити праћење примене новонаучених метода и
техника наставе.
- У плановима наставника, поред међупредметних компетенција, истаћи и предметне
компетенције које ученици треба да остваре.
- Организовати тематске наставне дане и интегративну наставу на нивоу Стручних
актива.
- Подстаћи наставнике да користе електронски портфолио ученика, ради
искоришћавања његових предности.
- У оквиру свих наставних предмета наставници треба да подстичу и обучавају
ученике да критички и функционално користе интернет и његове ресурсе.
- Педагошко-инструктивни рад у већој мери реализовати на часовима провере знања
ученика, ради праћења остваривања исхода и стандарда постигнућа наставних
предмета.
- Подстаћи наставнике да научено на семинарима/вебинарима презентују на својим
Стручним активима.
- Подстаћи код наставника интензивнију употребу Протокола за посматрање часа при
међусобним посетама часовима, као и анализу и дискусију о резултатима које су
добили.
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-

У плановима наставника експлицирати да је планирање рада засновано на анализи
сопственог вредновања рада и ученичког вредновања рада наставника.
Обезбедити обуке у домену индивидуализације приступа ученику са нагласком на
практичној примени.

Извештај о остварености мера за превенцију насиља и повећање сарадње
међу ученицима, наставницима и родитељима
Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја за коришћење
обуке о новинама и примени Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на
дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање, на Националном образовном
порталу, интегрисана је у рад чланова Тима још од претходне школске године.
Доследно се примењује образац за евидентирање и праћење изречених мера
друштвено-корисног рада са уједначеним и формализованим радом одељењских старешина
који се односи на заштиту од насиља.
Почетком школске године подељени су информативни пакетићи као вид подршке
одељењским старешинама за деловање у ситуацијама насиља, који су на састанцима ПП
службе са одељењским старешинама презентовани, а колеге су подржане за деловање у
превенцији и интервенцији у ситуацијама насиља.
У превентивне сврхе, реализоване су стручне теме ПП службе на Наставничким
већима и Ученичком парламенту.
Материјали и садржаји са националне платформе за заштиту ученика од насиља
„Чувам те“ интензивно се користе у превенцији насиља. Наставници, родитељи, ученици и
сви актери школског живота обавештени су о могућностима коришћења ове платформе.
Садржаји на платформи употребљавају се у сврху интерног усавршавања наставника, као и
развијања компетенција ученика и родитеља.
Презентација резултата истраживања ЦЕПОРА-е, у сарадњи са општином Стари
Град, као део заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе, реализована је
почетком месеца септембра. Презентацији је присуствовао координатор Тима и добијени су
едукативни материјали и препоруке за рад.
Реактивно и интервентно деловање одигравало се по уобичајеној процедури из
посебног Протокола за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања, која
подразумева сарадњу са институцијама локалне самоуправе пре свега сарадњу са Центром
за социјални рад и МУП-ом. Ову школску годину (у односу на претходну) карактерише
велики скок у броју изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера, што се може
приписати промени начина рада у коме су сви ученици наставу похађају непосредно.
Проблеми у вези са дискриминацијом и насиљем у највећој мери налазе се на првом
нивоу, па су решавани самостално од стране одељењских старешина у сарадњи са
ученицима и родитељима. Тежи прекршаји дисциплине решавани су на ниову Тима и у
сарадњи са спољашњом заштитном мрежом.
Доминантни разлози изрицања мера ове школске године су неоправдани изостанци
ученика (у 85% анализираних случајева), а други најчешћи разлог је ометање наставе (са
10%). Од изречених мера доминирају опомене одељењског старешине, а прати их укор
одељењског старешине. Ове школске године изрицање мера и решавање дисциплинских
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проблема у највећој мери задржало се на нивоу одељењских старешина. Број укора
одељењских већа и укора директора ове школске године је низак у односу на претходне.
Највећи број мера изречен је у одељењима трговинских техничара а у односу на
разред ученика, највећи број изречених мера налази се у трећој години.
Препоруке за даљи рад на основу обављених анализа случајева, врста насиља и
дисциплинских проблема, су да треба радити на осмишљавању активности за ученике које
ће створити позитивну атмосферу за боравак у школи. Тиме би ученици у већој мери школу
доживљавали као позитивно место где радо бораве и проводе своје време. Наведено се може
остварити понудом ваннаставних активности која је у складу са интересовањима ученика.
Интересовања ученика за ванннаставне активности се испитују, а потребно је презентовати
садржаје истих, у циљу интензивнијег мотивисања за похађање. Такође, мере друштвенокорисног и хуманитарног рада треба саобразити принципима ресторативне дисциплине,
чиме се повећава задовољство ученика ефикаснијим решавањем проблема. Увођење
вршњачке медијације допринеће ненасилној и квалитетној комуникацији и смањењу броја
случајева насиља и дискриминације, будући да су сукоби најчешће настају као резултат
лоше комуникације.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНOСТИ
Формирање тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања (ЗДНЗЗ) и
израда плана тима.
Планирање мера превенције
Информисање свих актера
школе о плану и активностима
рада тима
Упознавање ученика првог
разреда са правилима
понашања, кућним редом
школе и последицама кршења
правила понашања.
Подизање нивоа свести и
повећање осетљивости свих
актера школе за препознавање
насиља.
Стручно усавршавање
запослених ради стицања знања
о благовременом уочавању,
препознавању и реаговању на
акте насиља.
Информисање и укључивање
родитеља у активности тима за
ЗДНЗЗ.

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
План рада тима
начин праћења

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
Евалуација плана
рада тима

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Активност је остварена.

Реализоване мере

Активност је остварена.

Сви актери школе
упућени су у рад и
активности Тима
Поштовање
правила понашања

Ефекти предузетих
мера - извештај
Евалуација
спроведених
активности
Извештаји о
предузетим мерама

Добра атмосфера у
школи

Извештаји о
предузетим мерама

Број обучених
наставника

Извештаји о
стручном
усавршавању
наставника

Активност је остварена.
Потребно је систематичније
планирати активности
препознавања врста насиља.
Активност је остварена.

Добра сарадња са
родитељима и

Извештаји о
спроведеним
мерама
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Активност је остварена.
Активност је остварена.

Активност је делимично остварена.
Родитељи су делимично
приствовали састанцима Тима.

Функционисање дежурства
наставника и обезбеђења у
школи.

постигнути добри
резултати
Реализација
активности

Евидентирање

Активност је остварена.
Инсистирати на доследном
уписивању дежурстава у
предвиђени дневник.
Активност је остварена.

Подстицање и неговање климе
поштовања, толеранције,
прихватања различитости
Коришћење наставних садржаја
у превенцији насиља

Добар етос школе

Самовредновање
климе у школи

Добра атмосфера
на часовима

Самовредновање
рада наставника

Неговање добре климе у школи,
организовање радионица
слободних и додатних
активности, спортских
манифестација
Превенција конфликата и
насиља – радионице о
ненасилној комуникацији
Процена безбедности ученика у
одељењу и подизање
компетенција ученика за
уочавање и решавање акта
насиља
Организовање слободних
активности према предлозима
Ученичког парламента

Велики број
укључених
ученика у
ваннаставне
активности.
Реализоване
радионице и
предавања
Спроведене
активности,
смањење броја
насиља

Извештаји о
реализованим
активностима
Извештаји о
спроведеним
активностима
Извештаји о
спроведеним
активностима

Активност није остварена.

Одржане
активности

Извештаји о
спроведеним
активностима

Обележавање 19 новембра –
Светски дан борбе против
злостављања деце
Обележавање светског дана
толеранције (16-ог новембра).

Одржане
активности

Организовање предавања за
родитеље ученика на тему
борбе против насиља
Процена ефеката предузетих
превентивних активности у
вези борбе против насиља
Спровођење интервентних
мера, реаговање у свакој
ситуацији насиља по процедури
поступања и реаговања.

Спроведене
активности

Извештаји о
спроведеним
активностима
Извештаји о
спроведеним
активностима
Извештаји о
спроведеним
активностима
Извештаји о
спроведеним
активностима
Евалуација
постигнутих
резултата и промене
понашања код
ученика

Активност је делимично остварена.
Чланови Ученичког парламента су
анкетирани о интересовањима за
слободне активности, али недостаје
презентација програма и садржаја
секција.
Активност није остварена.

Одржане
активности

Евалуација
постигнутих мера
Стопирано насиље
и направљен план
предузетих мера
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Активност је остварена,
кроз предмете који припадају
друштвеним наукама.
Активност је делимично остварена.
Проширити дијапазон планираних
активности.

Активност је остварена.
Континуирано током школске
године кроз рад одељењских
старешина и Тима.

Активност није остварена.
Активност делимично остварена.
Родитељима су препоручене обуке
са платформе „Чувам те“.
Активност је остварена.
Активност је остварена.

Заустављање насиља,
обавештавање родитеља и
прављење плана реаговања.

Стопирано насиље
и направљен план
предузетих мера

Евалуација
постигнутих
резултата и промене
понашања код
ученика
Извештаји о
праћењу понашања
ученика
Извештаји о
праћењу понашања
ученика

Активност је остварена.

Саветодавни рад са ученицима
који су извршили насиље, са
онима који су трпели насиље
Оснаживање ученика који су
трпели насиље и који су били
посматрачи насиља да
конструктивно реагују.
Сарадња са релевантним
службама, полиције и центра за
социјални рад.

Постигнут
резултат промене

Постигнут
резултат

Извештаји о
активностима

Смањење броја
насилног
понашања
Укљученост
ученика

Извештаји о
праћењу

Активност је остварена.
Сарадња са одређеним
институцијама није на
задовољавајућем нивоу (Центар за
социјални рад).
Активност је остварена.

Праћење и евидентирање сваког
облика насиља, степена и
учесталости
Ублажавање и отклањање
последица насиља и
реинтеграције ученика у
заједницу вршњака
Анализа урађених активности

Извештаји о
праћењу

Активност је остварена.

Позитивно
процењено стање
атмосфере у школи

Самовредновање
етоса, активности
тима, чек листе,
анкете

Активност је остварена.

Постигнут
резултат промене

Активност је обављена.
Активност је остварена.

Смернице за унапређивање мера за превенцију насиља:
- Подстаћи родитеље да се укључе у васпитни рад у школи са својом децом. Сарадњу
и контакте родитеља са школом остваривати систематичније и редовније.
- Организовање радионица о ненасилној комуникацији и превенцији конфликата за
ученике школе, наставнике и родитеље.
- Ученицима поред анкетирања интересовања, презентовати садржаје и програме
слободних и ваннаставних активности у које могу да се укључе унутар школе.
- Доследно организовати обележавање значајних датума везано за заштиту од насиља
и дискриминације током школске године.
- Организовати предавања МУП-а за родитеље о малолетничкој деликвенцији и
дигиталном насиљу.
- Интензивирање активности вршњачке медијације.
- Имплементирати табелу за праћење нивоа, врсте и броја случајева дискриминације
и насиља на основу препорука са реализованих обука.
- Упознавање чланова колектива са ревидираним индикаторима за прелиминарну
идентификацију жртава трговине људима за систем образовања – по препорукама
Министарства.
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Извештај о остварености мера превенције дискриминаторног понашања
Извештај о остварености мера за превенцију дискриминације, с обзиром на блиску
повезаност са мерама за превенцију насиља, детаљно је представљен у горњем извештају о
остварености мера за превенцију насиља. Овде је дат само преглед остварености
планираних активности за превенцију дискриминације.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНOСТИ
Формирање тима за борбу против
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
(ЗДНЗЗ)
Анализа стања у остваривању
равноправности и једнаких
могућности за све актере школског
живота
Припрема програма превенције и
акциони план превентивних
активности
Подизање нивоа свести свих актера
школе о нултој толеранцији на
различите облике дискриминације Организовање предавања,
радионица везано за теме
толеранције
Информисање свих актера школе о
планираним активностима тима и
поступање у случајевима
дискриминације
Анкетирање наставника, ученика и
родитеља и утврђивање њихових
предлога и мера за унапређење и
заштиту од дискриминације
Укључивање родитеља у планирању
и спровођењу активности за
спречавање дискриминаторног
понашања
Развијање унутрашње заштите –
добра сарадња свих актера школе
Поступање, интервенције и
прављење плана заштите

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
Формиран тим

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
Евалуација плана
рада тима

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Активност је остварена.

Реализоване мере

Ефекти предузетих
мера - извештај

Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације.

Сви актери школе
упућени су у рад и
активности
Добри резултати
на ЕТОС-у школе
и мали број
облика
дискриминације

Евалуација
урађених
активности
Евалуација и
извештавање

Активност је остварена.

Информисаност
свих актера

Извештаји о
поступању

Активност је остварена.

Примена
добијених
резултата у
прављењу
планова
Укљученост
родитеља у
активности тима

Извештаји о
предузетим мерама

Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације.

Извештаји, чек
листе, анкете

Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације

Повећана сарадња
свих актера
План заштите

Извештаји тима

Активност је остварена.

Извештаји о
спроведеном плану

Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације
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Активност је остварена.
(одељењске старешине на
часовима ЧОС-а)

Повезивање са спољашњом
заштитом: породицом, локалном
заједницом, здравственом
установом, центром за социјални
рад, МУП, Министарство просвете,
Заштитником грађана и
Повереником
Праћење постигнутих резултата
активности

Евидентиране
постигнуте
активности са
другим службама

Извештаји о
спроведеним
активностима

Активност је остварена у склопу
плана Тима за заштиту од насиља
јер нису регистровани случајеви
дискриминације.

Реализација
активности

Евидентирање

Анализа спроведених активности

Добри резултати
на ЕТОС-у школе

Самовредновање
климе у школи

Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације
Активност није могла бити
остварена јер нису регистровани
случајеви дискриминације

Смернице за унапређивање мера за превенцију дискриминације:
- Радити на освешћивању наставника, ученика и родитеља шта све спада под
дискриминацију и облике дискриминаторног понашања.
- Радити на подизању свести о разлици између облика и врста дискриминације и
насиља код свих актера образовног процеса у циљу ефикаснијег регистровања,
евидентирања, реаговања, праћења и евалуације случајева дискриминације и
понашања које вређа углед, част или достојанство личности.

Извештај о остварености мера превенције других облика ризичног понашања
– спречавање девијантног понашања, малолетничке деликвенције
У склопу активности предвиђених овим мерама, главни циљ био је да се ученици у
што већој мери задрже у школи, како би се елиминисале могућности и прилике за
каналисање енергије ученика у потенцијално негативне врсте активности. Овај циљ
оствариван је повећавањем и побољшање понуде слободних активности које школа нуди
ученицима, као и квалитетом свакодневних наставних активности. Организовани су
семинари који наставнике оспособљавају за коришћење што разноврснијих наставних
метода и техника наставе, који се ове школске године у највећој мери односе на побољшање
квалитета формативног оцењивања. На часовима одељењског старешине континуирано су
реализоване теме које ученике оспособљавају за адекватно реаговање и комуникацију,
пружајући позитивне примере решавања проблема.
Стручна служба школе упућивала је ученике у институције за пружање подршке у
остваривању доброг менталног функционисања и здравља, за које се таква потреба јавила.
Сарађивала је са Центром за социјални рад ради смањивања ученичког апсентизма са
наставе.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНОСТ

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА
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ПРОЦЕНА
ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ

Развијање позитивног односа према
раду, дисциплини, осећају дужности и
одговорности
Развијати осећај припадања школском
колективу и интегрисање ученика са
проблемима у понашању
Неговати квалитетније интерперсоналне
односе
Рад са родитељима и превенција
изостајања ученика из школе
Идентификовање
деце
са
проблематичним понашањем
Индивидуални саветодавни рад са овим
ученицима
Индивидуални саветодавни рад са
родитељима ових ученика
Сарадња са центрима за социјални рад и
МУП-ом Стари град
Интензивирати
укључивање
свих
ученика у различите активности у школи
и ван ње
Упућивање ученика у установе које се
баве пружањем помоћи у превазилажењу
проблема
Развијање
вештина
ненасилне
комуникације и решавања проблема
Борба против вршњачког насиља
Подстицање
самоиницијативе
код
ученика у развијању културе понашања,
одевања, говора – бонтона

Усвојени позитивни облици Активност је остварена, кроз целокупан
понашања
наставни процес.
Добри резултати на ЕТОС-у,
мали број проблема у
понашању код ученика
Добри резултати на ЕТОС-у

Активност је остварена кроз васпитни
рад одељењских старешина на ЧОС-у и
целокупни процес наставе.
Активност је остварена кроз васпитни
рад одељењских старешина на ЧОС-у и
целокупни процес наставе.
Мали
број
изостанака Активност је остварена, али није дала
ученика са наставе
очекиване резултате.
Реализовање
предвиђених Активност је остварена.
мера и активности
Елиминисање
ризичних Активност је остварена.
облика понашања ученика
Елиминисање
ризичних Активност је остварена.
облика понашања ученика
Подстицати веће укључивање родитеља
за сарадњу са школом.
Постигнут
резултат
у Активност је остварена.
промени понашања ученика
Сарадња са одређеним институцијама
није на задовољавајућем нивоу (Центар
за социјални рад).
Ученици се укључују у Активност је делимично остварена.
школске
и
ваншколске Испитана су интересовања ученика за
активности
и
усвајају ваннаставне активности, али је потребно
позитивне облике понашања пре
почетка
школске
године
презентовати сарджаје истих.
Промена
неадекватних Активност је остварена.
облика понашања ученика, и ПП служба упућивала је ученике у
активно
укључивање
у релевантне институције.
наведене установе
Смањен број проблема у Активност је остварена на ЧОС/ЧОЗ-у,
понашању и конфликата
али није дала очекиване резултате.
Смањена
учесталост Активност је остварена.
вршњачког насиља
Добри резултати на ЕТОС-у
Активност је остварена.

Смернице за унапређивање мера за превенцију других облика ризичног понашања:
-

Подићи свест родитеља о значају редовног присуствовања ученика на настави, кроз
радионице, предавања, трибине за родитеље.
Подстицати родитеље ученика за веће укључивање у васпитни рад школе у
ситуацијама васпитно-дисциплинских проблема.
Ученицима презентовати садржаје и начин рада у секцијама.
Организовати радионице о ненасилној комуникацији и решавању проблема за
ученике.
Укључити ученике у вршњачку медијацију.
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-

Планирати и реализовати обуке за ефикасније решавање конфликтних ситуација.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА
УЧЕНИКА
Одељењске старешине идентификовале су ученике у својим одељењима који су под
ризиком да напусте школовање. Путем задавања социометријских анкета родитељима
ученика, утврђено је који ученици су под ризиком да напусте школовање због лоших социоекономских услова у којима живе. За њих су организовани различити видови подршке, у
највећој мери у наставним средствима (обезбеђивање наставних материја, прибора,
таблета), којима се омогућава редовно праћење наставе.
Континуирано су идентификовани ученици под ризиком од осипања због проблема
са владањем и школским успехом. Са њима су одељењске старешине и ПП служба
обављали разговоре и позивали родитеље да договоре правце заједничког решавања
проблема и пружања подршке деци.
Кроз организацију допунске наставе и секција, ученицима је пружана образовна
подршка и настојало се да се у што већој мери задрже у школи и њихове активности усмере
у креативном правцу. Квалитет наставе подизан је организовањем семинара о коришћењу
разноврсних метода и техника рада наставника (углавном са темама које се односе на
подизање квалитета компетенција наставника за рад у дигиталном окружењу). Директорка,
ПП служба и део наставника похађао је семинар о превенцији осипања ученика.
Препоручене смернице биће интегрисане у планове рада одговарајућих тимова школе.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
АКТИВНOСТИ

КРИТЕРИЈУМ
УСПЕХА
процедуре праћења:
изостанци, школски
успех...

НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
чек листа

Идентификација породица са
нижим социјалним и
економским статусом

Праћење и
поступање

Планови,
извештаји

Пружање подршке породицама и
ученицима у виду обезбеђивања
уџбеника

Обезбеђен наставни
материјал за рад

Праћење рада
ученика

Стварање система за рану
индентификацију ученика
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ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ
ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Активност је делимично остварена.
Ученици под ризиком од осипања због
лошег владања и успеха се идентификују.
Потребно је радити са ученицима којима
Трговачка школа није била међу првим
жељама за упис. Потребно је
операционализовати индикаторе са
семинара о превенцији осипања.
Активност је остварена. Одељењске
старешине су спровеле социометријску
анкету са родитељима ученика првог
разреда.
Активност је остварена. Идентификовани
су ученици којима су била потребна
техничка средства и материјали за
праћење наставе.

Стварање система подршке
ученицима и родитељима у
циљу развоја и одржавања
мотивације за превенцију
осипања.
Реализација допунске наставе
која је подржавајућа и
флексибилна

Реализован
саветодавни рад

урађен
систем
подршке

Активност је остварена, кроз рад ПП
службе.

Реализација часова
допунске наставе

Интензивна сарадња са
родитељима – саветодавни рад

реализују се
активности сарадње:
саветодавни рад
Евиденција
одржаних
активности –
ученици редовно
похађају наставу
број укључених
ученика

Извештаји и
број
укључених
ученика
број
укључених
родитеља
Праћење
ученика и
извештаји о
постигнутим
резултатима
број ученика
који помажу

Активност је остварена. Потребно је
побољшати реализацију допунске
наставе кроз обогаћивање методологије
рада.
Активност је остварена.

Едукација родитеља из
депривираних средина о значају
образовања и васпитања о
добробити ученика
Укључивање вршњака у
подршку за учење и слободне
активности
Хуманитарне акције
прикупљања потребних
средстава
Укључивање ученика у
ваннаставне активности

Реализоване
хуманитарне акције

Применити диференцирану
наставу и флексибилност у
приступу ученику

реализовани
одговарајући часови

Индивидуализација у настави

Ученици савладавају
основна знања и
редовно похађају
наставу

Укључивање породице у
школске догађаје: приредбе,
прославе, такмичења...

број укључених
родитеља

Сарадња са представницима
Ромског националног савета;
Центром за социјални рад и
локалном самоуправом ради

Остварена сарадња
са другим
институцијама од
значаја

број укључених
ученика

Извештаји
ученичког
парламента
извештаји
секција,
допунске,
додатне
наставе
Записници са
посећених
часова
Посета
часова
наставника и
педагошко
инструктивни
рад са њима
записници

Извештаји
остварених
контаката
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Активност није остварена.

Активност је делимично остварена.
Потребно је додатно подстицати
коришћење вршњачке подршке на
настави.
Активност је остварена, кроз активности
Ученичког парламента, тимова и других
организација ван школе.
Активност је делимично остварена.
Поред анкетирања ученика о
интересовањима за секције, треба
презентовати ученицима садржаје и
програме секција.
Активност је делимично остварена.
Резултати анализе самовредновања
показују да треба подстицати коришћење
што разноврснијих метода и техника
наставе.
Активност је делимично остварена.
Резултати анализе самовредновања
показују да треба подстицати коришћење
што разноврснијих метода и техника
наставе.
Активност је делимично остварена.
Нису организоване све активности
планиране претходних година (нпр.
прослава школске славе, Дан розе
мајица)
Активност је делимично остварена.
Ромски национални савет ове године није
стипендирао ученике.

пружања подршке деци из
осетљивих група
Размена информација о
ученицима под ризиком на
разредним већима и по потреби
раније
Извештавање Педагошког
колегијума, Наставничког већа и
Савета родитеља о предузетим
мерама

заједничка
подршка ученицима

записник
већа

Активност је остварена.

аналитички и
квалитативан
извештај

извештај

Активност је остварена.

Смернице за унапређивање мера за превенцију осипања ученика:
- Рад на унапређивању имиџа школе, кроз интерну промоцију (унапређењем квалитета
образовања) и екстерну промоцију (кроз отварање школе ка широј друштвеној
заједници).
- Израда стратегије и акционог плана привлачења ученика и превенције њиховог
осипања.
- Промовисање примера добре праксе кроз истицање успеха ученика и наставника у
широј друштвеној заједници, кроз различите медије и интерно и екстерно (фејсбук,
инстаграм, тикток, јутјуб, сајт школе).
- Оснивање школских новина које ученици уређују, чиме би се сами ученици бавили
промоцијом школе.
- Уређење ентеријера школе у складу са принципима позитивне психологије
(потенцирати позитивне кључне поруке и слике на паноима и огласним таблама).
- Шире презентовање радова ученика (литерарних и ликовних) у просторијама школе
и средствима екстерног промовисања.
- Идентификовати ученике првог разреда којима Трговачка школа није била међу
првим жељама, како би се са њима додатно радило на стварању мотивације за
похађање школе.
- Веће коришћење иновативних метода наставе који негују и захтевају вршњачку
подршку.
- Диверсификовати методе и технике наставе ради остваривања већег степена
индивидуализације рада ученика.
- Оснажити наставнике за реализовање допунске наставе у онлајн формату кроз
употребу платформе (Moodle) чије се увођење планира на нивоу целе државе.
- Поред анкетирања ученика о интересовањима за слободне активности, потребно је
презентовати програм и садржаје секција ученицима.
- У раду са родитељима ученика из депривираних средина у већој мери освешћивати
значај образовања.

Извештај о остварености сарадње и умрежавања школе са другим
школама и социјалним партнерима у школској 2021/22. години
Сарадњом школе са различитим институцијама и организацијама у овој школској
години постигнуто је веће укључење друштвене средине у школски живот, као и
укључивање школе у различите аспекте друштвеног рада и живота.
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Оствареном сарадњом са локалном заједницом, наставници и ученици имали су
могућности да користе различите ресурсе из окружења, што им је омогућило да изразе своје
потенцијале, знатижељу, да оснаже свој идентитет, аутономију и сигурност. На школском
нивоу унапређене су вештине и компетенције, повећала се ефикасност, ниво и квалитет
људских ресурса.
На основу извештаја наставника и задужених особа за праћење усавршавања
запослених, може се закључити да су реализоване многе разноврсне промотивне,
едукативне активности којима се постигло упознавање ученика основних школа са
образовном понудом Трговачке школе, као и развијање сарадничких односа и размена
ученичких и наставничких искустава, знања и вештина. Како би ученици из основних
школа, а потенцијални ученици наше школе били у стању да разликују поједине профиле и
препознају основне карактеристике трговачке струке, реализована је промоција школе у
ОШ „Филип Филиповић“ у оквиру манифестације Виртуелни сајам образовања. Такође,
наставници и ученици наше школе учествовали су на „Вождовачком сајму образовања –
путоказ“ који је одржан у СЦ „Шумице“. Корисне су повратне информације за
поспешивање промотивних активности школе у наредној школској години.
И ове школске године остварена је значајна сарадња са институцијама и
организацијама за високо образовање. Наставници, професори, асистенти, стручни
сарадници и чланови Тима за КВиС омогућили су ученицима путем различитих обука,
видео-конференција, радионица да се упознају са образовном понудом установа високог
образовања. Поред тога омогућено им је да прошире знања из стручних предмета и да се
пробуди интересовање и мотивација за даље истраживање на различите стручне садржаје.
Од посебног значаја је разноврсна понуда и добра организација активности од стране
факултета МЕФ, ФЕФА, Сингидунум, Алфа БК. Осим тога организована је и Пета
конференција за наставнике средњих стручних школа економске групе предмета
„Економија, пословно управљање и статистика – савремене тенденције у средњем стручном
образовању“ што је допринело унапређењу стручних и предавачких компетенција
наставника економске групе предмета.
Настављајући добру праксу из ранијих периода рада школе, ученици Трговачке
школе су реализовали практичну наставу и часове вежби из предмета трговинско пословање
и обука у виртуелном предузећу у објектима социјалних партнера што је омогућило
укључивање ученика у реално радно окружење као и праћење захтева и потреба тржишта и
информисање и учествовање у прилагођавању будућих кадрова привредним условима.
Учење кроз рад у овој школској години реализовано је у следећим компанијама: DM, A1,
Lidl, SportVision, Jysk, Metro, Delhaize, Mercator и Univerexport. У наредној школској години
социјални партнери школе ће постати компаније Deichmann, C&A, Peak&Cloppenburg.
У циљу унапређења образовно-васпитног процеса путем реализације обука и учешћа
у пројектима Израда државне матуре за образовни профил Трговински техничар и Аранжер
у трговини, наставници Трговачке школе су укључени и у уводну обуку радних група за
израду испитних материјала за државну матуру на крају средњошколског образовања у
оквиру Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег
образовања“. Такође наставници су учествовали и у пројекту државне матуре у
активностима оцењивања матурских тестова у оквиру првог пилотирања државне матуре.
Наставници су учествовали у пројекту израде стандарда квалификације за образовни
профил Трговински техничар. Организовано је снимање видео-часова за стручне економске
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предмете у оквиру пројекта ЗУОВ-а и МПНТР, чиме је унапређен наставни процес током
организовања наставе на даљину у епидемиолошким условима.
У току ове школске године ученици и наставници ангажовали су се у разноврсним
активностима којима је био циљ укључивање у друштвене токове, развијање
социјализације, развијање свести о потреби спречавања злостављања, занемаривања,
вршњачког насиља и малолетничке деликвенције. У ту сврху организована је хуманитарна
акција прикупљања помоћи за децу из „Прихватилишта за децу Београда“. Поред тога,
ученици и наставници укључили су се у Пројекат организације ЦЕПОРА (Центар за
позитиван развој деце и омладине) и општине Стари Град, реализацијом радионица на тему
„Глас младих о дискриминацији, говору мржње и равноправности“, а као део пројекта
„Промоција различитости и равноправности у Србији“ у склопу заједничког програма
Европске уније и Савета Европе. У склопу редовног рада школе, остварена је сарадња са
Центром за социјални рад и Центром за заштиту одојчади, деце и омладине. И ове школске
године, као и претходних пет школских година педагог и психолог школе укључене су у
пројекат Фонда за образовање Рома (РЕФ-а). Овим пројектом ученици Ромске популације
се стипендирају са циљем да се спречи осипање Рома из система образовања. На овај начин
наша школа доприноси подизању образовне структуре припадника осетљивих група.
Ученици су континуирано информисани о могућностима запошљавања уз учлањење у
Омладинске задруге. Путем интернета омогућено им је да се додатно информишу о
акцијама, радионицама, обукама различитих организација чиме су унапређене социјалне
компетенције и лична иницијатива за свестраније укључивање ученика у друштвени живот.
Остварена је сарадња са НСЗ, учешћем у Виртуелном сајму запошљавања, тако да су
регистровани ученици имали прилике да унапреде вештине обављања интервјуа за
запослење, као и садржај свог CV-ја. Поред тога могли су да остваре директан контакт са
представницима 70 компанија и тако се информишу о могућностима запослења.
Трговачка школа је, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, у овој школској години аплицирала за Пројекат Регионалног Челенџ Фонд-а
(RCF), а под покровитељством Привредне коморе Србије. Пројекат има за циљ да ојача
релевантност стручног образовања и обуке на тржишту рада финансирањем улагања у
опрему и инфраструктуру за пружаоце обуке који се укључују у активности кооперативног
односно дуалног образовања и обуке, у сарадњи са партнерским предузећима. Учешћем у
овом пројекту повећаће се запосленост ученика који завршавају програме стручног
образовања и обуке јачањем кооперативног приступа образовању и обукама у економијама
Западног Балкана.
Обележавање Светског дана права потрошача 15. марта, ове године је због актуелне
епидемиолошке ситуације одложено и организовано 13. маја путем Zoom платформе како
би се испоштовале превентивне епидемиолошке мере. Квиз је организован у сарадњи
Ненада Бумбића из Удружења за заштиту потрошача, Дарка Цвијана из УПОК-а и Мелите
Јовановић Тончев из Трговачке школе. Учесници квиза су показали завидно знање из
области заштите потрошача и енергетске ефикасности.
У циљу популаризације читања књига међу средњошколцима, одржано је књижевно
вече на коме је песникиња Александра Шаренац читала изводе из свог стваралаштва. У исто
време обележен је и Међународни дан борбе против вршњачког насиља „Дан розе мајица“.
Ученици и наставници наше школе и ове школске године сарађивали су са
организацијом Црвени крст – Стари град. Присуством на промотивним предавањима,
ученици су упознати са делокругом ове организације и могућностима волонтирања.
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У циљу унапређења предузетничких знања и вештина, ученици и наставнициментори су учествовали у реализацији програма Достигнућа младих и „Innoschool“ (у
организацији Регионалне агенције за развој и интеграције).
Ради стварања подстицајне средине са условима за задовољење индивидуалних
потреба и интересовања садашњих и будућих ученика Трговачке школе, препорука је да се
и даље негује сарадња са другим школама, разноврсним организацијама и институцијама.
Извештај написале
Мелита Ј. Тончев и Марица Кнежевић
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
Ред.бр. Институције Циљеви сарадње
и
организације
1.
Школе
Упознавање ученика
ОШ са образовном
понудом наше школе
Развијање сарадничких
односа, размена
искустава, знања и
вештина
2.
Институције
Упознавање ученика
и
са образовном
организације понудом установа за
за високо
високо образовање,
образовање
укључивање ученика у
различите обуке и
радионице
3.
Социјални
Укључивање ученика у
партнери
реално радно
окружење,
Праћење захтева и
потреба са тржишта,
информисање и
учествовање у
прилагођавању
будућих кадрова
привредним условима
4.
Институције
Унапређење
и
образовно-васпитног
организације процеса
из

Активности

Начин
праћења и
извештавања
Извештаји
Анкете

Процена остварености
задатака и
активности
Активност је
остварена.

Презентације
Промоције
Такмичења
Обуке, радионице

Извештаји
Презентације
Фотографије

Активност је
остварена.

Реализација
практичне наставе,
посете, састанци,
обуке

Извештаји
Презентације
Чек-листе

Активност је остварена
углавном кроз обимне
активности из
практичне наставе.

Обуке
Пројекти
Истраживање

Извештаји

Активност је
остварена. С обзиром
на епидемиолошку
ситуацију број и обим
реализованих

Презентације
Промоције
Такмичења
Заједнички пројекти
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различитих
области

Укључивање ученика у
привредне токове
Осавремењавање
наставних садржаја

Посете
Обуке
Презентације
Скупови

Извештаји

Укључивање ученика у
друштвене токове и
развијање
социјализације
Развијање свести о
потреби спречавања
злостављања,
занемаривања,
вршњачког насиља и
малолетничке
деликвенције

Обуке
предавања
волонтирање

Извештаји

Прилагођавање школе
да одговоре на
различите потребе
свих ученика,
повећање деце у свим
школским и
ваншколским
активностима и
обезбеђивање
квалитетног
образовања за све
Свестраније
укључивање ученика у
културни живот

Презентације
Састанци
Обуке
Конференције

Извештаји
Захвалнице
сертификати

Посете
Учествовање у
организацији и
извођењу културних
дешавања (изложба,
позоришна
представа...)

Извештај
Фотографије
снимци

активности је на
одличном нивоу.

Смернице за унапређивање мера остваривање сарадње са школама и социјалним
партнерима:
- Поред свих квалитетно реализованих активности сарадње са друштвеном средином
потребно је подстицати организоване посете ученика и наставника културним
институцијама – позоришта, биоскопи, итд.
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Извештај о остварености Мера унапређивања образовно-васпитног рада
на основу анализе резултата ученика на матурском и завршном испиту
У Трговачкој школи извођење матурског/завршног испита обавља се у зависности од
образовних профила који постоје у школи. Матурски испит полажу Комерцијалисти,
Трговински техничари и Аранжери у трговини док завршни испит полажу Трговци.
Завршним испитом проверава се да ли је ученик стекао стручне компетенције
прописане Стандардом квалификације Трговац. Оцењивање стечености стручних
компетенција врши се током реализације – извођења практичних радних задатака.
Матурским испитом проверава се да ли је ученик стекао стандардом квалификације
прописана знања, вештине, ставове и способности тј. стручне компетенције за занимања за
које се школовао у оквиру образовног профила.
Матурски испит састоји се од три независна дела испита: испит из српског језика и
књижевности, испит за проверу стручно-теоријских знања/изборни предмет и матурски
практичан рад.
Циљ Акционог плана је подизање образовних постигнућа на виши ниво.
Планирање и реализација наставе као и планирање припремне наставе за ученике завршних
разреда неопходно је како би се унапредила образовна постигнућа ученика.
Планирање и реализација наставе у складу са образовним стандардима, примена
индивидуализованог приступа ученицима, којима је потребна додатна подршка у учењу,
резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развоj ученика. Припрема
ученика за полагање завршног и матурског испита је циљ и Акционог плана.
Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа
наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.

Анализа
Комерцијалисти полажу три дела матурског испита. На основу анализе два одељења
видимо да је најлошији успех постигнут из српског језика и књижевности (3,69 и 3,31),
затим из теоријског дела (3,42 и 4,15) а најбољи успех постигнут је на практичном делу
испита (3,77 и 3,62) па је стога њихов општи успех на матурском испиту знатно лошији
(3,66) нарочито код ученика који су завршили разред са одличним успехом.
Како би се поправио успех мора се више радити на пружању додатне подршке
ученицима из српског језика и књижевности кроз додатне и редовне часове, писане радове,
домаће задатке и остале садржаје који ће побољшати постигнућа ученика. Наставници
Стручног већа српског језика и књижевности треба да се укључе у рад и реализацију ових
активности. Стручно веће економске групе предмета треба више да ради са ученицима из
предмета који су део провере стручно теоријских знања како би се постигли бољи
резултати. На нивоу Стручног већа треба усагласити садржаје по предметима и жељене
исходе учења са тестовима и проверама знања који ће послужити као индикатор постигнућа
ученика. Заједничка сарадња и праћење реализације ових активности треба да буду део
плана овог стручног већа.
Трговци полажу завршни испит по новом концепту. Израђују два радна задатка како
би показали стечена знања, вештине и ставове тј. главне стручне компетенције за занимање
за које су се школовали у оквиру образовног профила. У све три последње године број
одличних, врло добрих и добрих ученика је приближно исти по одељењима. Мали број
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ученика има довољан успех. Средња оцена успеха је приближно иста за сва одељења
(просек је 3,94). Може се закључити да су ученици постигли релативно добар успех за које
их је спремала група наставника економске групе предмета - ментора. Може се закључити
да су ученици ове школске године остварили бољи успех у односу на претходну.
Аранжери и Трговински техничари полажу три дела матурског испита. На основу
анализе свих пет одељења видимо да је најлошији успех постигнут из српског језика и
књижевности (3,09; 2,71; 2,96; 3,09; 2,67), па из теоријског дела (3,61; 4,42; 2,74; 4,41; 3,67),
а најбољи успех постигну на одбрани практичног дела испита ( 3,87; 4,87; 4,22; 4,91; 4,67).
Просечан успех свих разреда који су полагали матурски испит је 3,73 што је јако
добро постигнуће, може се рећи да је доста бољи од успеха који су остварили на крају
четврте године.
И овде би требало предузети мере за унапређење рада. Како би се поправио успех
мора се више радити на пружању додатне подршке ученицима из српског језика и
књижевности кроз додатне и редовне часове, писане радове, домаће задатке и остале
садржаје који ће побољшати постигнућа ученика. Наставници Стручног већа српског језика
и књижевности треба да се укључе у рад и реализацију ових активности.
Успешност ученика на матурском и завршном испиту, углавном је на истом нивоу
као успешност коју ученици постижу у току школовања, али извесних одступања свакако
има. Управо из тог разлога, резултати испита морају бити узети у обзир при дефинисању
мера унапређивања образовно-васпитног рада.
Процена остварености планираних активности на основу анализе резултата
самовредновања и увида у педагошку документацију:
Активност

Време

Носиоци
реализације
ЗУОВ
Педагошки
колегијум
ПП служба

Поређење резултата ученика
постигнутих на матурском и
завршном испиту шк. 2021/22. са
резултатима осталих школа
Србије које имају ове профиле

Мај 2022.

Предлози стручних већа
предмета обухваћених
матурским/завршним испитом за
подизање нивоа успешности
ученика (постизање бољих
резултата)
Израда упоредних анализа
резултата на
матурском/завршном испиту
(поређење са резултатима
претходних генерација )

Током
другог
полугодишта
шк. 2021/22.
године

Стручна
већа
Директор
школе

На крају
сваке
школске
године

Педагошки
колегијум
ПП служба

Израда и спровођење провера
знања и практичних вештина и
остварености прописаних исхода

Током
школске
године

Предметни
наставници
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Праћење/евалуација
Поднет извештај на
нивоу Педагошког
колегијума,
Наставничког већа,
Школског одбора,
Савета родитеља
Извештај на
Педагошком
колегијуму

Извештаји на нивоу
Педагошког
колегијума,
Наставничког већа,
Школског одбора,
Савета родитеља
Извештаји наставника
на нивоу Стручних

Процена остварености
задатака и активности
Активност је остварена.

Активност није
остварена.

Активност је делимично
остварена.

Активност је остварена.

и достигнутог нивоа стручних
компетенција из предмета који се
полажу на матурском испиту
Квантитативна и квалитативна
анализа постигнућа ученика са
доношењем предлога активности
и мера за даљи рад

Прилагођавање планова и
унапређивање садржаја
припремне наставе на основу
резултата на
матурском/завршном испиту

На крају
првог и
другог
полугодишта
сваке
школске
године
Током
школске
године

Стручна
већа

већа Извештај
стручних већа

Предметни
наставници
Стручна
већа

Презентовање анализа
на нивоу Педагошког
колегијума

Активност је остварена.

Предметни
наставници
Стручна
већа

Извештаји наставника
на нивоу Стручних
већа
Извештаји Стручних
већа

Активност је делимично
остварена. Анализе
обавити и на
квалитативном нивоу.

Смернице за унапређивање мера за унапређивања образовно-васпитног рада на основу
анализе резултата ученика на матурском и завршном испиту:
-

-

Израда упоредних анализа на завршном и матурском испиту са резултатима
оствареним претходних година.
Давање предлога на нивоу Стручних већа за унапређивање нивоа успешности
ученика.
Унапређивати планове и садржај припремне наставе на основу остварених резултата
на матурском и завршном испиту, са нагласком на квалитативним препорукама.
Израда и спровођење провера знања и практичних вештина и остварености
прописаних исхода и достигнутог нивоа стручних компетенција из предмета који се
полажу на матурском испиту и њихово праћење (организовати тестове по областима
и разредима који ће послужити као индикатор постигнућа).
Прилагођавање планова и унапређивање садржаја припремне наставе на основу
резултата на матурском/завршном испиту (циљеве усмерити на постизање напредног
нивоа постигнућа ученика)

Извештај о унапређивању дигитализације и дигиталних компетенција
Акционим развојним планом нису биле предвиђене мере за унапређивање
дигитализације и развој дигиталних компетенција. Међутим, актуелна ситуација у друштву
и систему образовања захтевала је да се активно ради на њима. Овде укратко подносимо
извештај о оствареном.
Школа на системском нивоу континуирано уноси информације у ЈИСП, где су
видљиви сви подаци о ученицима, наставницима и осталим актерима образовног живота.
Сваки ученик има свој ЈОБ. Наставницима, ученицима и осталим актерима образовног
процеса обезбеђена је континуирана подршка у школи за рад у дигиталном медијуму.
Помоћници директора задужени за администрацију образовне платформе и електронског
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дневника помагали су наставницима и ученицима у решавању проблема са којима су се
суочавали током школске године.
Смернице за унапређивање дигитализације и дигиталних компетенција:
-

Наставити са пружањем континуиране подршке наставницима и ученицима у раду
унутар дигиталног медијума.
Испитати потребе наставника у сфери дигиталне писмености и компетенција ради
организовања систематске подршке.
Упутити наставнике на процену својих дигиталних компетенција на сајту Завода.
Прошитити компетенције наставника за коришћење платформе Moodle, чије се
увођење планира на нивоу целог образовног система и државе.
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