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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 4775 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. Ове школске године издвојена су и уложена средства за
набавку лутки у вредности од 45.419,00 динара.
За опремање продавнице издвојена су средства од 16.825,50 динара (набавка корпи, пластично воће и
поврће -9.319,82 и 7.505,68 динара за израду постера за тезгу ).
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.
Утоку школске године издвојена су средства у вредности од 436.620,00 динара за стручно усавршавање
наставника свих стручних већа за следеће семинаре:
1.

„Мултимедијални садржај у функцији образовања “.

2.

„Формативно оцењивање од законске регулативе до праксе“

За потребе настве набављени су уџбеници у вредности од 51.041,29 динара , а на основу исказаних
потреба (захтева) стучних већа.
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У току школске 2020/2021. 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 опреме за образовање.
Издвојена су и утрошена средства за радну обућу спремачица у износу од 24.200,00 динара.
Поштујући упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених, током трајања пандемије COVID19, издвојена су и искоришћена средства у вредности 87 795,48 динара за набавку дезинфикционих
средстава.
Одређена финансијска средства су уложена за поправку опреме за образовање и то за поправку рачунара
и лаптопова за потребе наставе. За ученике који су имали одличан успех и примерно владање и ђака
генерације, издвојена су средства 34.685,00 динара, за куповину књига.
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.
За рекламни материјал (кесе, блокчићи, оловке и мајце) издвојена су и утрошена средства од 66.120,00
динара.
Ове школске године смо издвојили средства за израду фасцикли и туба, у које су се паковали
сведочанства, дипломе и уверења за матуранте.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У току школске 2020/2021. године, одржано је 6 (шест) седница Школског одбора.


Седнице су одржаване редовно (али и 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 2019/2020. годину;
Усвојен је извештај директора Школе за школску 2019/2020. годину;
Донет је Годишњи план рада Школе за школску 2020/2021. годину;
Усвојен је анекс Годишњег плана рада Школе за школску 2020/2021. годину;
Именован је Актив за развојно планирање ;
Дата је сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
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;
Усвојен је извештај Комисије за попис библиотечког материјала;
Усвојене су висине школарина и испита ванредних ученика (ценовник услуга Трговачке школе);
Донета је одлука о висини ученичког динара;
Разматран је записник о редовном инспекцијском надзору;
Редовно су разматрани записници о ванредним инспекцијским надзорима од стране просветне и
других инспекција;
Донет је План уписа ученика за школску 2021/2022. годину;
Донет је Финансијски план за 2021. годину;
Донете су Измене и допуне Финансијског плана за 2020. годину
Донете су Измене и допуне Плана набавки за 2020. годину;
Донете су Измене и допуне Плана набавки за 2020. годину на које се Закон о јавним набавкама не
примењује;
Донет је План јавних набавки за 2021. годину;
Донет је План набавки за 2021. годину на које се Закон о јавним набавкама не примењује;
Редовно је анализиран успех и дисциплина ученика;
Донети су нови Правилници и Измене и допуне Правилника ради усклађивања са прописима и
захтевима школе (Измене и допуне правилника о усвајању буџетског пословања, Измена и
допуна правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем, Измена и допуна правилника о правима обавезама и
одговорностима ученика, Правилникa о планирању, спровођењу и праћењу извршења набавки);
Усвојен је полугодишњи Извештај 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 четири састанка и реализовао активности које
су предвиђене Годишњим планом рада школе. Прва и четврта седница је одржана у просторијама
школе, а друга и трећа су реализоване онлајн због погоршане епидемиолошке ситуације у земљи.
Активности су следеће:
-
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Конституисање, избор председника и заменика председника Савета родитеља;
Избор комисија Савета родитеља;
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 трећег и четвртог разреда је одложен због пандемије;
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 на крају наставне године 2020/2021.године;
Извештај о успеху ученика за све класификационе периоде и на крају наставне године;
Похваљени ученици, 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 две књучне области: Подршка ученицима и Настава и учење;
Информисаност родитеља о Јединственом информационом систему просвете;
Упознавање Савета родитеља о аплицирању за пројекат РЦФ (RCF) и које све бенефите доноси
учешће у таквом пројекту;
Информисаност родитеља везано за пројект адаптације, санације и реконструкције школе;
Информисаност родитеља о промени наставног плана и програма за образовни профил
Трговински техничар;
Родитељи су информисани о учешћу наставника економске групе предмета у националном
пројекту снимања часова МПНТР;
Прослеђивање информације о упису ученика у први разред 2021/2022. 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 Мајкрософт Тимс (Мicrosoft Teams), слањем обавештења од стране одељенских

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021
.

старешина и директора школе и упућивани 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 2020/2021. 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. То су нарочито
следећи послови:
 Обезбеђивање нормалног одвијања наставе и наставног процеса;
– учешће у организацији почетка наставе у новој школској 2020/2021. години;
– учешће у изради Извештаја о раду школе у претходној школској години;
– 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 2021/2022. 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 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 надзор 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;
– свакодневно 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;
– учешће у раду Тима за каријерно вођење и саветовање;
– учешће у раду Тима за међупредметне компетенције
– израда извештаја о успеху ученика на првом и другом полугодишту, као и на крају школске
године;
– анализа резултата успеха редовних ученика;
8
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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;
учествовање у изради документа о стручном усавршавању у установи;
организација посета и сарадња са факултетима;
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;
учешће у интерном вредновању сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
Трговачке школе у току школске године;
учествовање у свим активностима у школи за време пандемије;
Поред наведених активности, од значаја за унапређење рада школе су и следеће активности:
учешће у изради иницијалног предлога стандарда квалификације за образовни профил
трговински техничар;
учешће у изради плана реализације практичне наставе за образовни профил трговински техничар
учешће у организацији снимања и прослеђивању снимљених видео-часова ЗУОВ-у за платформу
Моја школа и извештавање стручног већа, Наставничког већа;
учешће на вебинарима о јавном позиву за пројекат Регионалног Челенџ Фонда од националног
значаја (развој дуалног образовања) и учешће у осмишљавању идејног пројекта и попуњавању
података ради аплицирања у пројекту RCF-a;
Стручно усавршавање – учешће на: VIII Euroguidance националној конференцији КВиС-а, VI
Сајму КВиС-а у организацији БОШ, E-Twinning националној конференцији „Спровођење
наставе на даљину уз помоћ е- Twinning портала”, конференцији Медијска писменост и нова
креативност, под покровитељством Удружења Библиотека плус и Новосадске новинарске школе
(део пројекта Дигитални погон), годишњој конференцији Достигнућа младих, онлајн,
Конференцији Дигитално образовање 2021, V Конференцији за наставнике економске групе
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предмета средњих стручних школа у организацији Економског факултета у Београду, ЗУОВ
обука Дигитална учионица – дигитални наставник, вебинар ЕРЦ-а – Формативно оцењивање.
Помоћници директора:
Зорица Костић и Марица Кнежевић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ
Послове организатора практичне наставе и вежби су обављали Алекса Бојовић и Мелита Јовановић
Тончев. Организатори практичне наставе и вежби су континуирано у току школске 2020/2021. године
обављали следеће послове:
 Учествовали у изради Кодекса понашања и пословне етике ученика на практичној настави у
условима актуелне епидемиолошке ситуације;
 Обилазили и разговарали са представницима привредних друштава и самосталних трговинских
радњи у којима ће ученици изводити практичну наставу у школској 2020/2021. године;
 Извршавали припремне радње за потписивање и обнављање уговора са трговинским предузећима
и самосталним трговинским радњама;
 Организовали све послове које дуално образовање захтева у школи;
 Екстерно се усавршавали на семинарима посвећеним дуалном образовању и организаторима
практичне наставе;
 Разговарали са трговинским предузећима и самосталним трговинским радњама и постизали
договоре о извођењу практичне наставе школске 2020/2021. годину;
 Организовали потписивање и обнављање уговора са трговинским предузећима и самосталним
трговинским радњама;
 Израђивали распоред о извођењу практичне наставе и практичне наставе у блоку по групама
ученика у малопродајним објектима;
 Организовали и пратили реализацију упућивања ученика на санитарни преглед у Завод за
заштиту здравља и у Школи;
 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;
 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;
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 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;
 Организовали и спроводили склапање уговора са компанијама у којима ће ученици смера
комерцијалиста обављати практичну наставу у блоку;
 Организовали и пратили извођење практичне наставе у ситуацији онлајн наставе;
 Пружали подршку предметним наставницима у реализацији наставе на даљину;
 Организовали и анализирали анкету квалитету реализације практичне наставе током пандемије
вируса ковид -19;
 Учествовали у организацији квиза Заштита потрошача путем Zoom платформе;
 Припремали и организовали упис ученика у школској 2021/2022. који ће праксу реализовати у
систему дуалног образовања

Организатори практичне наставе и вежби:
Алекса Бојовић
Мелита Јовановић Тончев
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ШК. 2020 / 2021.
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 – координатор практичне наставе
5. Оцокољић Аида – српски језик и књижевност
6. Лукић Ана – страни језик
7. Поповић Андрија – математика, информатика и рачунарство
8. Марјановић Владимир – друштвене науке
9. Поповић Валентина – природне науке,
10. Тешић Александра – физичко васпитање,
11. Јовичић Драгољуб – аранжерска група предмета
12. Витковић Светлана – економска група предмета
13. Андоновић Оливера – психолог
14. Петровић Светлана – педагог
Педагошки колегијум је радио у складу са својим овлашћењима која су дефинисана у Закону о
основама система образовања и васпитања и у Статуту Школе. Састанцима је председавала директор
Школе Мира Лекић, а присутни су били помоћници директора, сви руководиоци стручних већа, понекад
школских тимова, психолог и педагог.
Педагошки колегијум се састајао 6 пута и разматрао питања која су од суштинског значаја за
школу. Колегијум је анализирао и пратио остваривање развојних циљева и задатака, остваривање
образовних постигнућа и стања о здравственом стању наставника и ученика на недељном нивоу.
Пратило се остваривање наставе на даљину, укљученост ученика у онлајн наставу и на платформу
Microsoft Teams-а, пружање додатне подршке ученицима и на крају давање и закључивање оцена за све
ученике.
Седнице су се одржавале пре седнице Наставничког већа, како би се донели предлози који ће ићи
на Наставничко веће на гласање. Педагошки колегијум је сарађивао са свим тимовима и стручним
активима школе.

-

Педагошки колегијум радио је на следећим задацима:
Разматрању Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада школе, као и на изради годишњих
планова рада свих стручних већа,
остваривању Школског програма и реализацији Годишњег плана рада школе, свих годишњих
планова рада, којима су остваривани задаци и активности из Развојног плана рада школе,
ажурирању глобалних и оперативних планова рада и њихово уједначавање у оквиру стручних већа
на нивоу разреда,
разматрању распореда писмених задатака и упућивање наставника на тестирање предзнања ученика,
планирању распореда допунске, додатне наставе и секција,
редовно су се одржавали састанци стручних већа, свих школских тимова (на месечном нивоу),
уједначавању критеријума оцењивања на нивоу стручних већа, ажурирање тестотека као и
уједначавање васпитног рада са ученицима и изрицања васпитних мера,
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представници су упознати и са Акционим развојним планом школе и дат им је материјал као и
упутства како да упознају све чланове свог већа са њим и на остваривању задатака и активности из
новог Развојног плана рада школе, који важи за наредне три године,
пратио је остваривање циљева и стандарда постигнућа и обезбеђивање и унапређивање квалитета
рада школе,
учествовао у педагошко-инструктивном раду са новопридошлим наставницима,
сви наставници у школи су обучени за коришћење платформе Microsoft Teams и спремно су кренули
у реализацију онлајн наставе. Ученици су обучени за праћење и коришћење исте платформе.
радило се на набавци нових књига, уџбеника и учила, као и наставних средстава,
упознати су и учестовали у активностима пружања додатне подршке ученицима, којима је потребна
додатна подршка у раду као и са ученицима из осетљивих група, као и прихватање новопридошлих
ученика,
учествовању у процесу усвајања индивидуалних образовних планова, којима је потребна додатна
подршка у раду, као и за усвајање израде ИОП-2 планова за ученике првог и другог разреда. Током
полугодишта пратили су реализацију ових планова и постигнут успех ученика на крају
класификационих периода.
Радили смо на осавремењивању наставе и реализацији огледних и угледних часова, као и на развоју
међупредметних компетенција. Управа школе је ишла на часове наставника који су реализовали
угледне часове.
Наставници су се стручно усавршавали. Имали смо семинар у школи под називом „Мултимедијални
садржаји у функцији образовања“ и Webinar на тему „Формативно оцењивање – од законске
регулативе до праксе“ ,
Ученици и наставници учествовали на разним такмичењима и остварили лепе резултате и тако
презентовали нашу школу.
Радило се на сарадњи на свим нивоима, између тимова, стручних већа, са родитељима и са
ученицима,
Анализирано је спровођење мера безбедности против COVID-a 19, са којим су сви актери школе
били упознати још пре самог почетка школске године. Водило се рачуна о безбедности ученика,
спровођена су дежурства наставника на свим спратовима школе.
Било је речи о сарадњи школе са компанијама везано за остваривање практичне наставе у дуалном
образовању као и са другим ученицима и сарадњи са другим релевантним институцијама
Анализирана је реализација наставног плана и програма свих видова образовно-васпитног рада на
класификационим периодима,
анализирао постигнут успех и владање ученика на крају класификационих периода и предлагане
мере за побољшање истог.
Анализирана је реализација допунске и додатне наставе и секција,
Наставници су се стручно усавршавали на екстерном и интерном нивоу,
Говорило се о плану уписа наредну школску 2021/2022. годину,
Израђени су полугодишњи и годишњи извештаји стручних већа о реализацији планова рада и
реализацији задатака и активности из Развојног плана школе,
Директор школе је на сваком класификационом периоду анализирала успех ученика,
У школској 2020/2021. акценат је на унапређивању области квалитета рада – НАСТАВА И УЧЕЊЕ;
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ , као и ПОДРШЦИ УЧЕНИЦИМА. То су
области, које смо самовредновали у у овој школској години,
Директорка је информисала колегијум да су одељенске старешине завршних разреда реализовали
теме на часовима ЧОС-а везано за Министарство Одбране, а педагог им је поделила материјал за
реализацију часова,
Педагошко-психолошка служба је за време онлајн наставе слала одељенским старешинама актуелне
теме за часове ЧОЗ-а,
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Наши наставници су снимили више од 60 часова за стручне предмете за економску групу за РТС
Телевизију „Планета – Моја школа” и све похвале за наше наставнике,
Наша 3 наставника: Зорица Костић, Светлана Витковић и Руњић Јелена су учествовале у изради
новог наставног програма за Трговинског техничара за први разред, а радиће се и за остале разреде,
Директорка Мира Лекић је обавештавала чланове Педагошког колегијума да je за време онлајн
наставе слала недељне извештаје Министарству просвете,
Чланови Педагошког колегијума су обавештени да ће Министарство просвете започети уношење
података у ЈИСП – јединствени информациони систем просвете,
Наше колеге ће похађати обуку за увођење и имплементацију система финансијског управаљања и
контроле и за то је оформљен тим за обуку од три члана, који ће се тиме бавити. Тим чине Јулијана
Новичић, Љиљана Поповић и Јелена Руњић.
Директорка је обавестила чланове колегијума да ће се наша школа укључити у пројекат „Зелена
учионица”, „Еразмус”, затим у пројекат „INTERVET” Привредне коморе Србије за унапређење
дуалног образовања и да ће предавање бити одржано у нашој школи у понедељак, 31. 5. 2021. са
почетком у 12.30 сати. .
Говорило се о маркентишком приказу школе и да школу што боље презентујемо у јавности.
Говорило се о ажурирању сајта наше школе и увођењу кутка за родитеље.
Чланови колегијума су добили инструкције како да напишу извештаје за крај другог полугодишта,
Директорка је информисала чланове колегијума о реализацији семинара под називом „Програм
обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала и вебинара под називом „Формативно
оцењивање – од законске регулативе до праксе”.
Било је речи о припреми за полагање матурских и завршних испита.
Било је речи о хуманитарној акцији од стране Ученичког парламента и Тима за међупредметне
компетенције за прикупљање помоћи за децу из Свратишта на општини Звездара.
Наши ученици су узели учешће на Такмичењу за заштиту потрошача и постигли су одличне
резултате. Све похвале за нашег наставника Мелиту Јовановић Тончев и ученике Мину Машовић,
Александру Плавшић и Јовану Манић.
Било је речи о уџбеницима који ће се користити у школској 2021/2022. години.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

У школској 2020/2021. години, одржано је 16 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
 Избор члана школског одбора из редова запослених
 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)
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Реализација наставе путем Microsoft Тeams платформе- укључивање ученика у рад на платформи
Реализација наставе On line уз одобрење родитеља
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
Разматрање молби ученика
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 конкурсу за израду дигиталних уџбеника Завода за уџбенике
Информисање Наставничког већа о купљеним уџбеницима за поједина стручна већа
Информисање Наставничког већа о конкурсу ,, Сви заједно за родну равноправност,, на коме је
учествовао наш прошлогодишњи матурант Радојевић Марко
Информисање Наставничког већа о Регионалном такмичењу средњошколаца из Београда у
предузетничким вештинама на коме су наши ученици 3/6 разреда узели учешће са колегиницом
Јеленом Руњић
Разматрање измена календара образовно-васпитног рада (продужења шк. године за два наставна
дана)
Реализација наставног плана и програма свих видова образовно-васпитног рада који се реализује
по комбинованом моделу
Разматрање успеха редовних ученика на крају првог тромесечја, првог полугодишта, трећег
тромесечја и на крају школске године
Изрицање васпитно дисциплинских мера
Усвајање предлога похваљених ученика
Обрада стручних тема
Утврђивање плана стручног усавршавања наставника
Анализа стања опремљености наставним средствима и степен њихове употребе у образовном
процесу
Остваривање плана набавке наставних средстава и опреме
Анализа рада стручних већа
Реализација наставних и ваннаставних активности
Информисање Наставничког већа да су наставници Стручног већа економске групе предмета
снимили преко 60 часова наставе у организацији Министарсва просвете и РТС Планете
Извештај о редовним прегледима градске просветне инспекције као и о ванредним
инспекцијским прегледима
Доношење предлога плана уписа ученика у први разред за школску 2021/2022. годину
Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова за ученике којима је потребна додатна
подршка
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Извештај о пројекту Intervet и Привредне коморе Србије за свршене ученике средњих стручних
школа
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
Прослава школске славе Светог Саве
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
Доношење одлуке о признавању испита ванредних ученика на доквалификацији,
преквалификацији и разлици предмета
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
Анализа сарадње са родитељима
Извештај са одржаних матурских, завршних и специјалистичких испита за ванредне ученике
Реализација практичне наставе и практичне наставе у блоку
Анализа рада комисија Наставничког већа
Анализа рада допунске и додатне наставе, секција и слободних активности
Програмирање рада школе за школску 2021/2022. годину
Разматрање учешћа ученика на такмичењима и постигнутим резултатима
Извештај о праћењу реализације индивидуалних планова образовно васпитног рада
Разматрање календара рада за јуни 2021.године
Избор ученика генерације
Информисање Наставничког већа о спроведеној Хуманитарној акцији прикупљања помоћи за
децу без родитељског старања
Информисање Наставничког већа о презентацији школе на Сајму образовања
Информисање Наставничког већа о пријави наше школе на Регионални Challenge Fond који
повезује институције које нуде стручно образовање са компанијама
Доношење одлуке о распореду смена за школску 2021/2022.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.2021/22.
Разматрање предлога испитних комисија и распореда полагања испипа ванредних ученика
Формирање комисија за упис у I, II, III, и IV разред за школску 2021/2022. годину
Подела предмета на наставнике у школској 2021/2022. години
Извештај о успеху ученика завршних разреда после поправних испита
Извештај о полагању разредних испита I, II, III разреда
Усвајање распореда часова за школску 2021/2022. 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
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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

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021
.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
У току школске 2020/2021. на састанцима одељенских већа се дискутовало о:
-

Измени календара за ученике средњих школа и преласку на online наставу,
Реализацији online наставе почевши од 30. новембра 2020. године,
Сарадњи и комуникацији са родитељима и ученицима за време online наставе,
Извршавању школских активности и задатака преко друштвених мрежа – Viber-a, WhatsApp-a, Gmail-a,
Оцењивању ученика пре и за време online наставе,
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,
Анализи рада допунске и додатне наставе и секција,
Праћењу постигнућа ученика са којима се ради додатна подршка у образовању и реализацији
индивидуалних образовних плановa

Извештај о раду разредних већа у школске 2020/21. године
Разредна већа су радила у току шк. 2020/21. године по плану рада и одржана су 4 састанка за све четири
године. Због епидемиолошке ситуације састанци су одржавани и заказивани појединачно за сваку
разредну годину. 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. Временски оквир седница био је следећи:
 1. седница 28. 08. 2020.
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 2. седница 21. 10. 2020.
 3. седница 03. 03. 2021.
 4. седница 11. 05. 2021. године

На Разредним већима разматране су следеће активности:
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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 који је заказан за 31.08.
2020. 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, 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;
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Евидентирање ученика са проблемима у учењу и изостајању;



Праћење ученика којима се пружа додатна подршка у раду;



Завршни испит, матурски испит – припрема;



Реализација практичне наставе, учења кроз рад;



Облачење у школи и на пракси;



Допис Министарства одбране-реализација теме „одбрана” на ЧОС-у;



Родитељски састанци – евидентирање;



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);



Информације у вези са поступком када ученици не долазе на практичну наставу;



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
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
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Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности на крају школске
2020/2021. године
Стручно веће српског језика и књижевности одржало је састанке предвиђене за школску
2020/2021. годину.
Неки чланови Стручног већа током ове школске године имали су замене током дужих или краћих
одсуствовања.
На састанцима Стручног већа разговарало се о темама предвиђеним Годишњим планом рада:


Усклађивање годишњих и месечних планова рада наставника, тако да сви чланови већа раде по
истим плановима



О критеријумима оцењивања, њиховом усклађивању и начинима унапређења наставе



Тематском повезивању са другим предметима



Анализиран је успех ученика



Чланови већа су редовно обавештавани о чему се разговарало на састанцима Педагошког
колегијума

На почетку школске године анализиран је успех постигнут на крају претходне школске године.
Претходна школска година од средине марта месеца одвијала се искључиво на даљину. Одређена
искуства која су стечена у том периоду била су корисна и у овој школској години, па су уочене добре и
лоше стране такве наставе које су помогле у даљем раду. Ове школске године настава се одвијала по
комбинованом моделу – ученици су били подељени у две групе, смењивали су се на недељном нивоу,
док је једна група наставу похађала у школи, друга група наставу је пратила преко платформе Microsoft
Teams. На почетку школске године одлучено је да ће се настава на даљину одвијати искључиво преко
платформе за коју се школа определила. На платформи је постојао и посебан тим Стручног већа, па је
једна од седница и била одржана на њему, током трајања наставе на даљину. У овој школској години
часови су трајали тридесет минута, па је било неопходно да се најважнијим областима посвети већа
пажња (поред реализације наставе у школи, ученицима су се припремали додатни материјали,
постављала већ снимљена предавања са РТС-а и друга објашњења и смернице како би се градиво на
најбољи могући начин савладало). Чланови Стручног већа размењивали су материјале, предавања и
слично. Током трајања наставе искључиво на даљину часови су се реализовали уживо, преко платформе,
у виду видеоконференција или директних преписки са ученицима, поштујући већ постојећи распоред
часова.
Месечни и годишњи планови чланова Већа су усклађени. Наставници су радили годишње и
оперативне планове по обрасцу усклађеном са наставом оријентисаном ка циљевима и исходима.
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.
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Наставници српског језика и књижевности су у септембру месецу спровели иницијално
тестирање – провера предзнања ученика. 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.
Чланови Већа упознали су се и сложили са динамиком израде писмених задатака у овој школској
години, као и планом извођења допунске и додатне наставе. У првом полугодишту одржан је један
писмени задатак, док су преостала три рађена у другом полугодишту због промена у календару и
скраћења првог полугодишта. Трећи писмени задатак одрађен је преко платформе јер се тада настава
одвијала искључиво на даљину.
За литерарну секцију била је задужена професорка Бранка Јочић, а за драмско-рецитаторску
професорка Срђана Станишић (колегиницу Срђану Станишић замењивала је колегиница Дејана Ћалић).
Што се одржавања секција у овој школској години тиче, часови нису одржани онако како су планирани.
Разлог за то је лоша епидемиолошка ситуација и прелазак на наставу на даљину два пута у току школске
године. Такође, ове школске године није било организовања Светосавске приредбе. Поред тога,
успешно је реализовано литерарно вече у свечаној сали Школе које је било освежење за ученике. Гост је
била библиотекарка и песникиња Александра Шаренац.
Утврђени су критеријуми оцењивања за минимум знања, као и за сваку оцену, а контролни
тестови су се ажурирали и допуњавали. Сви чланови Већа редовно пишу припреме за часове бирајући
методе рада прилагођене могућностима ученика, како би им што боље приближили градиво и олакшали
његово усвајање. У свом раду наставници користе савремене облике рада у складу са могућностима
Школе, као и методе активно оријентисане наставе. Распоред свих писаних провера знања био је
истакнут на сајту Школе за сваки од класификационих периода.
Пошто се настава одвијала и на даљину, ученици су се упућивали да користе онлајн алате и
ресурсе у образовне сврхе. Ученицима су се често давали задаци који имају израженију истраживачку
компоненту. Помоћу таквих задатака, ученици на начин који је близак њиховом сензибилитету,
доживљавају градиво на нови и ближи начин. Ученици се, такође, подстичу да у свом истраживачком
подухвату, развијају креативне способности и вештине које током класичне наставе нису често у
могућности да искажу. Током истраживачких подухвата, ученици поред развијања дигиталних
компетенција, повезују градиво на више нивоа и из разних области.
Наставници имају индивидуализован приступ наставном процесу и настоје да воде рачуна о
појединачним способностима ученика. Ученицима се пружа помоћ у савладавању градива као и
техникама учења.
Приликом оцењивања ученика са којима се спроводи индивидуализација наставници имају
посебан приступ у оцењивању, а градиво се прилагођава њиховим могућностима.
У новонасталој ситуацији, због поштовања епидемиолошких мера, допунска и додатна настава су
се одвијале у договору са ученицима. Након завршетка првог полугодишта направљени су Планови
подршке ученицима који су били неоцењени или имали недовољну оцену на полугодишту. Ти ученици
имали су могућност да на допунским часовима савладају градиво које нису до тада, али и да оцену
добију или поправе.
Сви наставници су континуирано пратили напредовање ученика, евидентирајући и пратећи све
активности ученика везане за наставни процес. Овај метод омогућава и професору и ученику да стекну
бољи увид у напредак ученика, у то које су области на којима мора више да ради, а професору даје
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глобалну слику о томе које наставне и тематске јединице ученици теже савлађују, тако да у процесу
евалуације професор добија јасну слику где је потребно извршити корекције у излагању наставних
јединица. Такође, на тај начин, кроз редовно евидентирање ученичких активности успешно се
спроводило формативно оцењивање. Сваку сумативну оцену наставник јавно износи и образлаже
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.
Чланови Већа се, ради постизања бољих резултата, труде да успоставе однос поштовања и
разумевања са ученицима, као и сарадњу са родитељима. Ученици и родитељи су упознати са
Правилником о понашању и кућним редом Школе, а наставници личним примером афирмишу
атмосферу толеранције и дијалога.
Сви наставници су током школске године имали термин за примање родитеља – „отворена
врата“. На тим разговорима наставници детаљно информишу родитеље о раду ученика, њиховом
постигнућу, као и о критеријуму оцењивања.
На састанцима који су током школске године одржавани разговарано је о превенцији насиља у
школи, развијању толеранције и дијалога, као и добре и подстицајне атмосфере, како у учионици тако и
у читавој школи. Разматрани су сви нивои насиља и закључено је да сви морамо да радимо на
спречавању истог. Стога су наставници на родитељским састанцима упознали родитеље са материјалом
који су добили од психолошко-педагошке службе под називом „Превенција насиља у школама“. Сви
уочени облици насиља одмах се пријављују одељењском старешини, психологу, педагогу, управи
Школе и предузимају се одговарајуће мере. На часовима одељењске заједнице одељењски старешина
посебну пажњу посвећује овој теми, обављајући сталне разговоре са ученицима, како у групи тако и
појединачно.
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 неколико.
Што се тиче стручног усавршавања наставника, сви чланови Већа пред почетак и на самом
почетку школске године похађали су семинар обуке за коришћење платформе Microsoft Teams –
„Мултимедијални садржаји у функцији образовања”. Тренутно сви чланови похађају семинар
„Дигитална учионица” који је још увек у току. Јелена Ранковић Николић ове школске године похађала је
и семинар „Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења”.
Што се интерног усавршавања тиче, сви чланови су учествовали на вебинару „Формативно
оцењивање – од законске регулативе до праксе”. Љубица Јанковић и Јелена Живојиновић учествовале су
у оцењивању тестова првог пилотирања Пројекта државне матуре. Јелена Живојиновић и Јелена
Ранковић Николић пратиле су презентовање нових уџбеника за наставу српског језика и књижевности у
средњим школама издавачких кућа Клет и Нови Логос. Дејана Ћалић похађала је обуку „Чувам те”
(Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању) и „Чувам те” (Обука за запослене
– породично насиље). Јелена Ранковић Николић, Дејана Ћалић и Маја Вељковић похађале су вебинар
„Педагошка начела и стандарди квалитета наставе и учења Српског језика и књижевности”. Јелена
Ранковић Николић пратила је вебинар „Сазнај и разазнај – тренинг медијске писмености”. Маја
Вељковић похађала је радионицу „Теренско истраживање писмености”.
У јуну месецу ученици су полагали матурски писмени задатак из српског језика и књижевности и
успешно га положили. Професори који су предавали у одељењима четвртог разреда током читаве
школске године трудили су се да ученике, на најбољи могући начин, припреме за полагање матурског
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испита. Биле су оформљене две комисије наставника које су прегледале радове, давале јасна
образложења и оцењивале.
Секције које ће бити организоване наредне школске године су драмско-рецитаторска и
новинарска секција. Новинарска секција је нова секција за коју су ученици исказали интересовање.
Такође, надамо се да ће следеће школске године бити више могућности за посете позориштима, како би
ученици одгледали и представе одигране по књижевним делима која у школи обрађују или читају као
домаћу лектиру. Како би настава матерњег језика и књижевности ученицима била прилагођена са више
различитих аспеката, од стране наставника биће упућивани на културна дешавања, али и све што има
везе са писцима који су у Школском програму. Лепо би било посетити музеје и куће неких наших
писаца, али и друге институције од културног и јавног значаја.
Школска 2020/2021. година је, по много чему, била специфична што се реализације наставе тиче.
Сви ученици, али и наставници сусретали су се са бројним изазовима. Нови вид наставе за све је био
нешто што је требало истражити, на то се привићи и, наравно, све то успешно реализовати.
Јелена Живојиновић, наставник српског језика и књижевности

Извештај о раду Стручног већа страних језика на крају другог полугодишта
школске 2020/2021
У овој школској години актив страних језика наше школе је у истом саставу као и прошле године, шест
наставника енглеског језика: Дубравка Ивковић, Драгана Драговић, Милена Раниловић, Сашка
Јевремовић, Иван Станковић и Марија Шобајић, и наставник немачког језика Ана Лукић.
На самом почетку у септембру су рађени иницијални тестови, тако да су чланови већ на првом састанку
износили своје утиске о резултатима истих. Одмах смо увидели и да тестови нису били реалан приказ
знања ученика, и то због мањка њихове мотивације да се потруде, с обзиром да на тим тестовима нема
оцене. Размењивана су искуства са појединим одељењима међу члановима који су одељења наследили
од својих колега. Чланови су разменили уџбенике неопходне за рад, коментарисали постојеће уџбенике,
и направили списак литературе која треба да се набави. Литература је набављена током децембра.
Оно што је свима био изазов на почетку ове школске године јесте комбинована настава, и како
организовати и ускладити планове, како организовати оцењивање ученика које је морало бити
искључиво у просторијама школе. Сви писмени задаци су били реализовани по групама, и то у
просторијама школе, у терминима које су наставници договарали са ученицима у зависности од термина
вежби у кабинетима.
Друга новина јесте рад на јединственој платформи Microsoft Teams, о којој је било речи и о којој смо
разменили мишљења као и искуства, попут формирања тестова или коришћења апликације путем
мобилног телефона. Иначе, сви чланови актива су прошли обуку за Оffice 365, тачније платформу за
наставу на даљину која је одржана у нашој школи током августа и септембра. Када је у питању стручно
усавршавање наставника, за месец новембар планирани су били семинари који нажалост у каталогу не
спадају у семинаре који се могу пратити на даљину, осим што је Сашка Јевремовић присуствовала
Cabridge online семинару 24. и 25. новембра. Вебинару о формативом оцењивању присуствовали су
Милена Раниловић, Иван Станковић, Ана Лукић и Марија Шобајић, а сви смо слушали и семинар
„Дигитална учионица” у трајању од три недеље. Оба семинара су стартовала последњег дана маја.
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Када су у питању интерни угледни часови наставника енглеског, посете часовима су одложене за друго
полугодиште због мало тежег усклађивања времена и часова колега, онлајн наставе као и великог
раскорака у међусмени. У фебруару међусобне посете часовима имале су Сашка Јевремовић и Марија
Шобајић, као и Дубравка Ивковић и Милена Раниловић. Секције ове године није било јер није било
заинтересованих ученика, а самим тим није било ни кандидата за такмичења.
У оквиру мера за побољшање успеха ученика, сви чланови су држали часове како допунске тако и
додатне наставе према договореним терминима и у складу са поштовањем мера заштите против Ковида.
На последњој седници једна од тачака биће и формирање новог плана рада и мера за побољшање успеха
обзиром на ниске оцене ученика и указивање на значај учења страних језика.

Руководилац већа
Ана Лукић

Извештај о раду стручног већа Математике и Рачунарства и
информатике зa школску 2020/2021. годину

Стручно веће ове школске године броји седам професора: Новичић Вера, Матовић Тамара,
Александра Стаменковић, Далиборка Пуповац, Мирјана Ковач, Драгана Јаблан и Поповић Андрија.
Наставни план и програм у првом полугодишту је реализован на два начина:
- настава по комбинованом моделу
- настава на даљину, од 30.11.2020. до 18.12.2020. помоћу апликације Microsoft Teams.
Наставни план и програм у другом полугодишту је реализован на два начина:
- настава по комбинованом моделу
- настава на даљину, од 08.03.2021. до 19.04.2021. помоћу апликације Microsoft Teams.
Стручно веће је у току године одржало десет редовних састанака. На свим састанцима
придржавали смо се дневног реда. Све тачке предвиђене дневним редом су обрађене.На првом састанку
смо усагласили редослед методских јединица у глобалном плану, а за сваки састанак је планирано
усаглашавање месечних планова, као и анализа писања детаљних и садржајних припрема за час. У
годишњим плановима наставника су наведени циљеви и задаци учења, као и општеобразовни стандарди
за општеобразовне предмете. У оперативним плановима наставника стоје садржаји којим ће се
остварити циљеви, корелације, као и анализа постигнутог, провера остварености прописаних стандарда
или циљева учења наставног предмета.
Разговарали смо о уједначавању критеријума и утврђивања минимума знања за довољну оцену.
На почетку године рађени су иницијални тестови, процена предзнања ученика. Користи се стручна
литература коју је одобрило Министарство просвете. Снимана је постојећа стручна литература и дат је
предлог за набавку нове, као и обавештење о одобреним уџбеницима.
Ученици су упознати са Правилником о понашању у школи и на пракси и обавезама ученика.
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Направљен је распоред писмених задатака и контролних вежби. О организовању писмених
задатака смо разговарали на састанку стручног већа. Због поделе одељења на две групе, писмени задатак
је рађен посебно са сваком групом.
На часовима допунске наставе наставници помажу ученицима који заостају у раду. Снимана је
ситуација по одељењима и идентификовани су ученици којима је потребна додатна образовна подршка
у раду.
Одржани су семинари: Мултимедијални садржаји у функцији образовања, Дигитална учионица
– увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Обука за рад у апликацији
Microsoft Teams.
Посебно смо разговарали о извођењу инклузивног образовања и мерама за побољшање успеха.
Ученицима је прилагођен план и програм – индивидуализована настава и уз тимски рад одељенског
старешине, предметног наставника и педагошко-психолошке службе ученицима се помаже да успешно
савладају градиво.
Сарадња са родитељима је била на задовољавајућем нивоу. Родитељи су информисани о
резултатима рада ученика и критеријумима оцењивања.
Редовно је извештавано о раду Педагошког колегијума.
Руководилац стручног већа
Поповић Андрија

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА О ОСТВАРЕНОСТИ
ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА


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



Предзнање ученика је на задовољавајућем нивоу



Ученици су на почетку школске године упознати са Правилником о понашању у школи и на пракси,
као и са обавезама ученика



Предзнања ученика су задовољавајућа. Иницијални тестови су показали да ученици имају извесна
предзнања која се морају допунити и проширити



Чланови стручног већа су израдили планове допунске, додатне наставе и секција, али због
специфичних околности комбиноване наставе многе од поменутих активности нису реализоване у
одговарајућој мери.



Чланови стручног већа израдили су детаљне и садржајне припрема за часове прилагођене настави на
даљину
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Чланови стручног већа током школске године пружали су подршку ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка у раду



Чланови стручног већа примењивали су индивидуализован приступ наставном процесу (у складу са
могућностима ученика, његовим способностима, темпу напредовања)



Индивидуализовани планови за ученике су реализовани



На ниову стручног већа формирани су критеријуми оцењивања – за минимум знања за сваку оцену (
ниво остварености стандарда ) и уједначен је критеријум оцењивања према циљевима, исходима и
стандардима учења



Чланови стручног већа издрадили су задатке и тестове



Чланови стручног већа су усаглашавали распоред контролних вежби током школске године



Стручно веће дало је свој предлог за набавку нове стручне литературе и нових уџбеника



Наставници — чланови стручнг већа свакодно су пратили напрадовање активности ученика



Чланови стручног већа су у условима наставе на даљину користили у већој мери савремене облике,
методе и средства за рад



Остварене су посете часовима из предмета историја (јануар 2021) и устав и права грађана (мај 2021)



Чланови стручног већа су прилагођавали школском животу новопридошле ученике и оне који су
због болести дужи временски период били одсутни са наставе



Чланови стручног већа радили су на побољшању комуникације и сарадње између наставника и
ученика са посебним освртом на наставу на даљину



И поред специфичних услова рада наставници чланови стручног већа стварали су подстицајну
атмосферу у разреду, да би се омогућило максимално ангажовање ученика и оствареност њихових
потенцијала



Настава на даљину омогућила је већи значај континуираног праћење планова и анализа постигнутих
резултата ученика са којима се ради додатна образовна подршка



Чланови стручног већа указивали су на опасност од дигиталног насиља, нарочито у условима
наставе на даљину



У условима наставне на даљину формативно оцењивање добија посебан значај те су чланови
стручног већа овом начину оцељивања поклањали доста пажње



Континуирана сарадња наставника са родитељима и давање повратних информација о њиховом
раду, постигнућу, критеријумима оцењивања



У мају 2021. одржан је угладни час из предмета устав и права грађана



Анализиран је постигнут успех и владање ученика на крају школске године и оствареност
образовних стандарда, циљева и исхода



Дат је предлог мера за побољшање успеха из владања у следећој школској години
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Анализиран успех ученика са којима се примењује додатна образовна подршка



Анализиран је рад допунске и додатне наставе



Предложено је формирање секција из предмета филозофија, психологија и верска настава



Процењено је уједначавање критеријума оцењивања и предложене су мере за доследније и
успешније остваривање плана и програма у наредној школској години



Обрађене стручне теме на састанцима су: превенција насиља, интернет насиље



Анализирано је стручно усавршавање наставника – чланови стручног већа похађали су следеће
семинаре:
Дигитална учионица (Владимир Марјановић, Стефан Шалипур, Марина Малатестинић, Нада
Росић, Весна Брајер, Радмила Каблар, Милија Јокић, Звездан Илић Бенке)
Формативно оцењивање - од законске регулативе до праксе (Владимир Марјановић, Стефан
Шалипур, Марина Малатестинић, Нада Росић, Радмила Каблар, Марија Витаљић, Дамјан
Станојевић)
Корени и последице холокауста у културно-историјској перспективи (Владимир Марјановић)
Пружање подршке школама у процесу самовредновања – ЗВКОВ (Стефан Шалипур)
Мултимедијални садржаји у функцији образовања — Отворена просветна иницијатива
(Стефан Шалипур)
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи — Фондација темпус
(Стефан Шалипур)
Како подржати развој саморегулисаног учења код ученика — Педагошко друштво Србије
(Стефан Шалипур)

Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима онлајн наставе —
Педагошко друштво Србије (Стефан Шалипур)
Интерактивна онлајн настава – планирање и реализација — Педагошко друштво Србије
(Стефан Шалипур)
Пројектна настава у онлајн окружењу — НАЛЕД и Организација за развој каријере и
омладинског предузетништва (Стефан Шалипур)
Технике формативног оцењивања у пракси/оцењивање у онлајн настави — Друштво
психолога Србије (Стефан Шалипур)
Процес унапређивања психолошке отпорности ученика кроз психосоциалну подршку —
Друштво психолога Србије (Стефан Шалипур)
Синдром сагоревања наставника — Друштво психолога Србије (Стефан Шалипур)


Између чланова стручног већа размењена су искуства у вези са наставе да даљину и коришћење
платформе за учење Тимс. Закључено је да је платформа Мајкрософт Тимс у великој мери допринела
побољшању квалитета наставе на даљину, али су изнете и замерке у виду недовољне обучености
дела ученика и наставника, техничких проблема приликом функционисања платформе и социјално
економског положаја ученика (тј. недостатка одговарајуће опреме код дела ученика и наставника)
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Чланови стручног већа изразили су забринутост поводом најаве укидања појединих предмета и
смањења фонда часова наставника због вештачког спајања више предмета у један
Руководилац стручног већа
Владимир Марјановић

Извештај о раду Стручног већа природних наука шк. 2020/2021. године
Стручно веће хемије и познавања робе у школској 2020/2021. години редовно је месечно заседало према
раније утврђеном распореду и дневном реду који је предвиђен годишњим програмом рада за текућу
школску годину.
Глобални и оперативни планови свих чланова већа су усклађени са Просветним гласником. Чланови
већа који предају исте предмете раде по истим глобалним и оперативним плановима. На почетку
школске године, ученици су радили иницијалне тестове из природних наука (физике, хемије, биологије
и познавања робе).
Ученици у свим одељењима су лоше урадили иницијални тест и постигли незадовољавајуће резултате,
поготово ученици првог разреда што показује лоше предзнање ученика чему је допринела и настава на
даљину у току другог полугодишта претходне школске године. Резултате тестова наставници су
забележили у педагошкој евиденцији.
Ученици свих одељења су упознати са предметима и начином оцењивања наставника. Сваки наставник
је за свој предмет изнео ученицима критеријуме за минимум знања (ниво остварености стандарда) за
сваку оцену водећи рачуна да критеријуми свих чланова већа буду уједначени. Ученици су оцењивани
формативно и сумативно. Наставници су редовно
водили евиденцију у есДневнику и педагошкој свесци о свим њиховим активностима и редовно вршили
евалуацију остварености стандарда (код предмета који су стандардизовани).
Користе се различити видови оцењивања. Сваку оцену наставник јавно износи и образлаже. Свако
напредовање ученика се похваљује како би ученике подстицао на даљи рад у циљу постизања што
бољих резултата. У зависности од појединачних могућности ученика сви наставници имају
индивидуализован приступ наставном процесу водећи рачуна о појединачним способностима ученика.
Њима се пружа посебна подршка и помоћ у савладавању градива као и техника учења. Приликом
оценивања ученика са којима се спроводи индивидуализација наставници имају посебан приступ у
оценивању. Сви чланови већа редовно пишу припреме за часове,бирајући методе рада у складу са
могућностима ученика, водећи рачуна да им што боље приближе градиво и олакшају његово
усвајање.Наставници користе савремене облике рада у складу са могућностима школе,као и методе
активно оријентисане наставе. Набављена је нова литература за наставнике, најновија издања уџбеника
из хемије за гимназије и два уџбеника из познавања робе.
Ове школске године настава се одвијала по комбинованом моделу. Генерално, рад у мањим групама је
лакши и приступачнији у сваком погледу, али наизменични долазак група у школу није баш уродио
плодом што се тиче учења и радних навика код ученика. Само мали проценат ученика је озбиљно
схватио онлајн наставу и пратио градиво које се прелазило у недељи када су код куће.
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Настава на даљину реализована је преко МicrosoftTeams платформе. Осим за постављање материјала
платформа је омогућила усмено испитивање ученика (видео конференција), лаку и брзу израду тестова,
аутоматско прегледање истих и редовну комуникацију с ученицима. Неки наставници су на часовима
обраде наставних јединица ученицима приказивали Power Point презентације са свим
потребним додатним објашњењима.
На часовима утврђивања постављани су линкови са интерактивним вежбама Learning Apps апликације.
Постоје мања одступања у реализацији наставног плана и програма због скраћених часова и тешкоћа у
остваривању комбиноване наставе што је наведено у корекцији оперативних планова. Анализиран је
успех и владање ученика на крају сваког класификационог периода као и оствареност стандарда, циљева
и исхода. Сходно томе дати су предлози мера за побољшање успеха. Ради постизања бољих резултата,
чланови већа се труде да успоставе квалитетан однос и поштовање са ученицима,као и бољу сарадњу са
родитељима.Родитељи су благовремено обавештени о постигнућима ученика.
Разговарано је о превенцији насиља у школи, развијању толеранције, разумевања и добре атмосфере,
како у учионици, тако и у читавој школи. Разматрани су сви нивои насиља и закључено је да морамо сви
заједно да радимо на спречавању истог.
Планирани угледни и огледни часови нису одржани због специфичности наставе (часови 30 минута,
преласка на oнлајн наставу).
Непосредно пре преласка на наставу на даљину (крајем фебруара) започет је пројекат у 1. и 3 разреду:
„Ткање — повратак старих заната” у реализацији наставника Валентине Поповић и Новичић Јулијане.
Циљ пројекта је био самостална израда таписерија за декорацију ентеријера и примена знања о
тканинама. Пројекат је започет уводном радионицом где је ученицима показано како могу самостално
направити таписерије помоћу рама од кутије или дрвеног рама за слике. Ученици су били веома
заинтересовани. Све време онлајн наставе ученицима су давана упутства кроз презентације. Након
наставе на даљину (крајем априла) ученици су донели своје радове и приказали на часу другим
ученицима. Планирано је да радови буду изложени у изложбеном простору школе.
Сви чланови већа похађали су семинар о Microsoft Teams апликацији и њенoј примени у настави на
даљину. 19.11.2020. год. у школи, у оквиру стручног већа природних наука Јулијана Новичић одржала је
презентацију семинара: „Групни рад и интердисциплинарност са применом Web алата”.
Презентација је постављена и на Мicrosoft Teams платформу на каналу нашег стручног већа.
Циљ презентације је био да се пренесе искуство са online семинара (6. 07-11. 08)
„ Групни рад и интердисциплинарност са применом Web алата”, као и да за време реализације
ове активности сви чланови стручног већа примене Web алате које до сада нису користили. Током
презентације размењена су искуства чланова стручног већа о начину рада за време реализације наставе
на даљину.
Као члан тима КВИС-а, Јулијана Новичић похађала је обуку 22.08-23.08. 2020. године „Корак даље ка
свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама”. Након
обуке имала је задатак да реализује активности са 20 ученика у трајању од 60 минута.
Активности је реализовала у одељењу 3/8 смер трговац. Ученици су показали велику заинтересованост
и били су веома активни за време реализације ове активности. Реализоване су две радионице, 4 часа
(група А и група Б) са ученицима 3/8 на тему: „Стар техника и мотивационо писмо” и „Интервју са
послодавцем”. 29. 10. 2020. год. Јулијана Новичић учествовала је на сајму школских тимова за каријерно
вођење и саветовање „КВИС на БИС“, где је заједно са колегиницом Марицом Кнежевић,
координатором Тима, oнлајн представила активности тима каријерног вођења и саветовања наше школе
путем ZOOM видео конференције. На сајму је учествовало 16 школа у Србији.
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27. 11. 2020. год. Јулијана Новичић је учествовла путем ZOOM видео конференције,од 17 до 19 ч
округлом столу, састанку под називом „Драмско образовање у кризној 2020. год. Како даље?”,у оквиру
7. Мастер TERRA фестивала, у организацији CEDEUM-а, на ком су наставници, педагози и драмски
уметници разменили своја искуства.
Јулијана Новичић је од 10. до 12. 02. 2021. похађала ONLINE семинар за наставнике о коришћењу
платформе Microsoft Teams
01. 03. 2021. год. релизовала је радионицу чланова Тима КВИС у одељењу 3/8 са психологом школе
Андоновић Оливером „Шта даље после средње школе?”.
11. 05-18. 05. 2021. год. Јулијана Н. је похађала обуку „Програм за самовредновање”.
Сви чланови стручног већа похађали су 31. 05. 2021. год. вебинар „Формативно оцењивање”. Тренутно,
сви чланови већа су на онлајн семинару „Дигитална учионица”.
Руководилац већа:
Валентина Поповић
ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА АРАНЖЕРСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШК.
2020/2021. ГОД.
У протеклоj школској години су остварени и реализовани планови и програми свих видова наставно
образовног рада у оквиру стручних предета овог смера Трговачке школе. План и програм се
доследно остваривао, замене часова у оквиру ове групе предмета су стручне. Рад секција се одвијао
према плану и програму.То се може уочити, јер се на паноима у холу Школе на другом спрату
редовно смењују изложбе ликовних радова или фотографија ученика.
Управа школе је одобрила сва потраживања која су наставници аранжерске групе предмета имали
по питању набавке прибора за цртање и сликање тако да су ученици могли да се искажу у пуној
мери.
Ђаци наше школе су учествовали на Међународном дечијем конкурсу у Скопљу (Северна
Македонија) на тему „Флора и фауна”. Материјал за рад који је свима из аранжерске групе предмета
доступан у кабинету 25.
Настојали смо да се услови рада, у новонасталим условима услед короне што боље организују. У
време када су часови трајали пола сата, настојало се да се садржаји градива минимално сажму.
Након почетка online наставе, настојало се да се наставници и ученици што пре уходају са
новонасталим условима и технологијом.
Непосредно пред заоштравање ковид мера. Одржана је манифестација „Дан розе мајица“. Програм
је био богат. Учесници су били не само ђаци него и професори Трговачке школе. Закључено је да се
користе методе и технике интерактивне наставе. Рад у групама је од посебне важности као и
међусобна дискусија за формирање креативног и критичког мишљења код ђака. Ученици сва четири
разреда су учествовали у акцији против вршњачког насиља...
Наставници аранжерске групе предмета су допринели уређењу сајта школе који је модернизован и
побољшан. Наставник Драгољуб Јовичић је направио мали интерактивни перформанс са групом
ученика на гостовању и предавању Александре Стојановић Шаренац у свечаној сали. Професорка
српског језика је говорила о могућностима креативног поспешивања деце у току наставе и да је
генерално план и програм оптерећен анализом уметничких дела која се обрађују уместо да се
поспешује директна креативност.
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Наставници аранжерске групе предмета су извршили обавезе међусобних посета часова .
Продужетак рокова за извршавање задатка било је од помоћи ученицима који су каснили са
динамиком наставе.
Председник актива стручног већа аранжерске групе предмета:
Драгољуб Јовичић

Годишњи извештај стручног већа физичког васпитања за школску
2020/21. годину
Стручно веће наставника физичког васпитања је од почетка школске године одржало укупно
девет састанака који су били планирани за целу школску 2020/21 годину, углавном путем платформе
Мајкрософт Тимс.
Настава физичког васпитања одржава се два пута недељно, од првог до четвртог разреда,
комбинованом методом. Услед овогодишње ситуације са пандемијом вируса Ковид19, наставу смо
држали у парку када је лепо време, у учионици и онлајн. Наставу изводе професори: Небојша Живковић,
Игор Џанић и Душица Томашевић са пуним фондом часова, Милица Љубоја и Александра Тешић са по
четрдесет одсто и Огњен Мрваљевић са двадесет одсто часова.
На сваком већу разматране су теме везане за дневни ред и око свих тачака је постигнут договор.
Утврђена је подела секција, које нисмо могли да одржимо јер ове године нисмо користили салу у
спортском центру. Формирани су и усаглашени критеријуми оцењивања као и индивидуализован
приступ настави. Праћено је напредовање ученика као и евалуација остварених исхода. Извршена је
узајамна посета часовима и по слободном избору професора обрађене су и неке стручне теме.
Због тренутне ситуације са пандемијом, сва спортска такмичења су отказана. Имали смо позив за
такмичење у џудоу, али нисмо имали заинтересоване ученике за наступ.
У овој школској години радили смо комбинованом методом рада. Ученици су били подељени у
две групе, једне недеље би долазила А група на часове, док је Б група пратила електронски. Платформа
Мајкрософт Тимс се показала као добро средство за рад, ученици су наставни материјал добијали кроз
видео садржаје, што се њима посебно допало. Спровели смо план акције за новопридошле ученике како
да се што пре прилагоде и оне који су због болести дужи временски период били одсутни. Таквој деци
смо омогућили да долазе више пута недељно и са другим одељењима надокнаде часове. Радили смо на
сарадњи наставника са родитељима и по потреби су им даване повратне информације о њиховом раду,
постигнућу и критеријумима оцењивања било електронским или усменим путем. Одржавани су и
угледни и огледни часови, а ученицима је дато да сами покушају да процене свој напредак.
За руководиоца стручног већа за школску 2021/22 годину изабрали смо професора Живковић
Небојшу.
Све планиране активности везане за одржавање и реализацију стручних већа за школску 2020/21.
годину у потпуности су испоштоване и остварене по предвиђеном плану и програму.

Руководилац стручног већа физичког васпитања
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Тешић Александра

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА У ПЕРИОДУ
СЕПТЕМБАР – ЈУН 2020/21 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
- Стручно веће се састало седам пута у редовном заседању, а наставници практичне наставе три пута.
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. 2020/21. год.
- Свим седницама су присуствовали директор школе, помоћници директора и организатори практичне
наставе, ради давања смерница и пружању подршке у остваривању постављених циљева.
- 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.
- 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.
- Иако је уведен електронски дневник, сваки наставник води Педагошку свеску, у којој се прате и
евидентирају напредовања ученика. Већина наставника бележи активности ученика у Е-дневник.
- За потребе организовања наставе на даљину, наставници су укупно снимили 63 часа (РТС Планета) из
следећих предмета:
 Технике продаје и услуге купцима I разред – Трифуновић С. и Раца О.
 Технике продаје и услуге купцима II разред – Савић Б., Глигорић-Алексић В. и Столески Љ.
 Набавке и физичке дистрибуције III разред – Петровић С., Раца О. и Руњић Ј.
 Трговинског пословања III разред – Поповић Љ.
 Рачуноводства III и IV разред – Недељковић С. и Витковић С.
- Због скраћених часова и рада по комбинованом методу (настава по групама), било је тешкоћа у
организовању и одржавању часова допунске и додатне наставе;
- Ученицима завршних разреда – трговац и комерцијалиста, су додељени ментори, који су их
припремили за полагање завршног и матурског испита;
- 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;
- Организована је обука за коришћење Microsoft Teams платформе за све наставнике у трајању од 16
сати. Сви наставници су истог мишљења, да коришћење исте, изузетно помаже у одржавању наставе по
комбинованом моделу и наставе на даљину. Као главни недостатак је истакнут низак ниво
информатичке писмености ученика.
- Сви учествовали на вебинару вебинар „Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе”
у организацији ЕРЦ Обуке (4 часа интерног усавршавања);
- вебинар „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала” – ЗУОВ (19,5 сати);
- 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;
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- Током овог периода су потписани уговори са компанијама у којима ученици наше школе реализују
практичну наставу „Учење кроз рад”. Међутим, због епидемолошке ситуације, ученици нису редовно
похађали практичну наставу у објектима.
- У октобру је започет пројекат Ученичких задруга. Тим поводом су на семинарима учествовали
наставници Недељковић С., Бојовић А. и Петровић С.
- Обуку за спровођење InnoSchool Learning system пројекта, који се спроводи са ученицима четвртог
разреда – комерцијалиста, завршили су наставници Жебељан Г. и Јевремовић У. и ученици су
постигли изванредан успех;
- Током школске године наставници-ментори (Костић, Кнежевић, Витковић) уводили су наставникеприправнике Петровић, Бојовић, Раца) у посао;
- На такмичењу „Познавање потрошача” ученици наше школе заузели прво место;
- Набављени су уџбеници, приручници и наставни материјали, неопходни за извођење наставе;
- У новембру 2020. г. усвојен је стандард квалификације – трговински техничар, тако да ћемо од следеће
школске године овај профил радити по новом плану и програму.
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА
Светлана Витковић

Извештај о реализацији педагошко-инструктивног рада у школској 2020/2021.
години
Педагошко инсктиктивни рад ове школске године обављали су управа школе, коју чине Директор
и два помоћника директора; Стручна служба школе, коју чине психолог и педагог. Посећено је укупно
40 часова. Од тога су 20 часови обраде, а 20 часови утврђивања и систематизације градива.). Од
посећених часова анализирано је 11 попуњених упитника за посматрање и вредновање школског часа.
Ови резултати коришћени су за додатну анализу квалитета области Настава и учење.
Педагошко – инструктивни рад је остварен и присуством на 40 часова, и то:
- 18 часова редовне наставе;
- 3 часа допунске наставе;
- 2 часа додатне наставе;
- 2 часа секција;
- 15 часова одељењске заједнице.
Ове школске године посете часовима остварене су код наставника из сваког стручног актива, а
после обављеног посматрања часа вршен 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 посета угледним часовима наставника.

Будући да су часови ове школске године скраћени и да се ради по комбинованом моделу, многе
ставке из обрасца за посматрање часа нису могле бити опсервиране у таквим условима рада. Због тога
окосница анализе овог дела истраживања нису апсолутне процене квалитета остварености појединачних
ставки, већ постојање или непостојање индикатора да се дата ставка опсервира, тј. могућност
опсервирања ставки.
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Најмање просечне оцене добио је стандард Наставник прилагођава рад на часу васпитнообразовним потребама ученика. Најниже оцене добили су индикатори који се односе на примену
специфичних задатака и активности за децу која раде по ИОП-у, и њихово укључивање у рад са другим
ученицима. Међутим, ови налази се морају узети са резервом, јер су могли бити опсервирани на само
два часа (од укупно 11 посећених).
Ставке за чије су присуство на часовима вршиоци педагошко-инструктивног рада имали највише
елемената да процене њихово присуство (и чије присуство су високо оценили) јесу јасноћа циљева и
исхода учења за ученика, ученичко разумевање упутстава и објашњења, и усмеравање интеракције
између ученика на часу у функцији учења. Ови налази потврђују резултате које смо добили
истраживањем из првог полугодишта. Све наведене ставке за које је било највише елемената да се
процени њихово присуство током ПИР-а1 су у истраживању из првог полугодишта добиле високе оцене
од стране ученика, родитеља и наставника, што показује подударање налаза добијених из различитих
извора. Једина контрадикторност се види у процени коришћења формативног оцењивана, која је добро
процењена од стране ученика и наставника, али резултати ПИР-а су показали да на часовима нема
довољно показатеља за процену овог индикатора. Овакво размимоилажење у налазима објашњава
чињеница да су наставници и ученици при процењивању квалитата формативног оцењивања имали на
уму формативно оцењивање током онлајн наставе, где је оно и видљивије, него што је то током ПИР-а,
који се углавном заснивао на процени часова уживо.
Ставке за које вршиоци ПИР-а нису могли да опсервирају индикаторе су: примењивање
специфичних задатака и активност за ученике по ИОП-у, укључивање ученика који раде по ИОП-у у
активности са осталим ученицима, планирање и реализовање пројеката у настави, формативно и
сумативно оцењивање током часа, јасноћа критеријума вредновања за ученика, постављање циљева
учења од стране ученика, процењивање свог напретка и напретка осталих ученика. Будући да ставке
које се односе на децу која раде по ИОП-у није могуће опсервирати ако такве деце нема у одељењу, за
анализу нам преостају ставке: процењивање сопственог напредовања ученика и напредовања других
ученика, постављање циљева у учењу, јасноћа критеријума вредновања, формативно и сумативно
оцењивање и организовање пројеката у настави, који су сви ниско процењени. Наведена четири
индикатора у највећој мери се односе на стандард: Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
Треба истаћи да су ови индикатори процењивани пре него што је у школи организован семинар о
формативном оцењивању ученика, па постоји могућност да се у међувремену повећао степен у коме се
ове ставке могу опсервирати у раду на часу. Такође, ове ставке су такве природе да се у највећој мери
могу опсервирати на часовима типа утврђивања или систематизације. Будући да су већином посматрани
часови обраде за очекивати је смањену могућност да се индикатори за наведени стандард опсервирају.
Међутим, ипак је потребно радити да се и на часовима обраде ови индикатори учине експлицитнијим,
јер су процењивање сопственог напретка, истицање критеријума вредновања, постављање циљева у
учењу, формативно оцењивање, ставке које могу и треба да се негују на сваком часу.

Аритметичке средине и број посећених часова на којима је дата ставка процењена као присутна

1

Педагошко инструктивног рада.
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Број часова
Проценат у Просек за
на којима је
коме је ставка целу област
наведена
могла бити
ставка могла
опсервирана
бити
Просек на посећеним
процењена.
часовима2
оцена за
(од укупно ставку
11)
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто
10
4,00
2.1.
90,9
то
што
је
планирано
треба
да
научи.
Наставник
ефикасно 2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне
10
4,00
90,9
управља појмове.
процесом 2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове
5
4,00
45,5
учења на часу. часа користећи различите методе (облике рада, технике,
поступке…), односно спроводи обуку у оквиру
занимања/профила у складу са специфичним захтевима
4.00
радног процеса.
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве
6
4,00
54,5
различитог нивоа сложености.
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима
9
4,00
81,8
тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје,
коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна
5
4,00
45,5
средства и ученицима доступне изворе знања.
2.2. Наставник 2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког
3
3,67
27,3
прилагођава ученика.
рад на часу 2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни
3
3,67
27,3
образовно- материјал индивидуалним карактеристикама сваког
васпитним ученика.
потребама 2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у
5
3,80
45,5
ученика.
складу са његовим образовним и васпитним потребама.
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке /
2
3,50
3.65
18,2
активности / материјале на основу ИОП-а и плана
индивидуализације.
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка
2
3,50
18,2
учествују у заједничким активностима којима се подстиче
њихов напредак и интеракција са другим ученицима.
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим
4
3,75
36,4
образовним и васпитним потребама ученика.
2.3. Ученици 2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели
7
4,00
63,6
стичу знања, предмет учења на часу, умеју да примене научено и
усвајају
образложе како су дошли до решења.
вредности, 2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно
8
4,00
72,7
развијају наученим у различитим областима, професионалном
вештине и праксом и свакодневним животом.
4.00
компетенције 2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира
3
4,00
27,3
на часу
идеје, одговоре и решења.
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и
5
4,00
45,5
креативна решења.
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши
3
4,00
27,3
задатак/унапреди учење.
2
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2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у
2
4,00
настави самостално или уз помоћ наставника.
2.4. Поступци 2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу
1
4,00
вредновања су са прописима, укључујући и оцењивање оног што су
у функцији ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика
даљег учења. у средњој стручној школи).
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.
2
4,00
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну
3
4,00
информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и
јасне препоруке о наредним корацима.
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.
1
4,00
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и
1
4,00
напредак осталих ученика.
2.5. Сваки 2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици
7
4,00
ученик има се међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне
прилику да наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на
буде успешан. конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у
складу са договореним правилима.
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за
4
4,00
мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и
претходна постигнућа.
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и
6
4,00
слободно изношење мишљења.
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином
3
4,00
обраде теме, обликом рада или материјала.
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и
4
4,00
има позитивна очекивања у погледу успеха.

18,2
9,1

18,2
27,3

9,1
9,1
63,6

36,4
4.00
54,5
27,3
36,4

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 провцењивању 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 већој мери посећивање часова који се реализују онлајн.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови Актива за развојно планирање:
Мира Лекић – председник
Оливера Андоновић – координатор
Светлана Петровић – педагог
Љиљана Поповић – наставник
Александра Ђукић – наставник
Дијана Стијак – представник савета родитеља
Невена Јелић – представник ученика
Школа је радила по развојном плану који важи од школске 2020/2021-2022/2023. године. Ове
школске године рађено је по акционом плану израђеном за ову школску годину.
Развојни план је обухватао:
- мисију
- визију
- мото („Радом до знања и успеха“)
- приоритете у oстваривању образовно-васпитног рада
- план и носиоце активности за сваку школску годину
- план евалуације
Током школске године Актив је имао 4 састанака на којима су договорена задужења око праћења
и реализације договорених активности. Урађен је полугодишњи извештај о реализацији планираних
активности које су предвиђене Развојним планом школе, као и резултат о раду актива на крају школске
године. Током наведеног периода Актив за развојно планирање интензивно је сарађивао са: Тимом за
самовредновање, Тимом за инклузивно образовање, Тимом за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања.
Свим Стручним активима на почетку ове школске године послат је Акциони развојни план са
смерницама, како би могли на основу њега да осмисле задатке и активности које треба да реализују у
сврху планираног унапређења рада школе, и сачине годишње планове рада својих актива за школску
2020/2021. годину. Акциони развоји план школе презентован је на Педагошком колегијуму,
Наставничком већу, Савету родитеља и на Ученичком парламенту.
Настава се од септембра изводила тако што су одељења подељена на групу А и групу Б, на
основу упутства Министарства посвете о организацији рада школе. Ученици једне групе током радне
недеље похађали су наставу у школи, док су ученици друге групе наставу похађали онлајн, уз
коришћење платформе Мајкрософт Тимс. Наредне недеље групе се замењују, па група која је похађала
наставу у школи прати је онлајн, док група која је похађала наставу онлајн иде у школу. Одељењске
старешине добиле су упутства и пакетиће подршке са свим релевантним информацијама о реализацији
наставе, како би са њима упознали родитеље и ученике. Спроведено је анкетирање свих родитеља
ученика првог разреда ради добијања информација о социо-економском статусу ученика, здравственом
стању и евантуалним сметњама или потешкоћама које учник има у учењу или развоју.
На почетку школске године сви наставници имали су обуку за коришћење платформе
Мјакрософт Тимс у настави, као и обуку за употребу мултимедијалних материјала у настави.
Реализовање наставе преко платформе праћено је и пружана је подршка наставницима за унапређивање
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квалитета рада. У том циљу на почетку другог полугодишта осмишљени су планови подршке за ученике
који су на првом полугодишту били неоцењени или су имали недовољан успех.
Према актуелном програму за ову школску годину у акционом плану приоритети су нам били
следећи развојни циљеви и смернице:
- За ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ:
o Припрема и презентовање задатака и активности Развојног и Акционог развојног плана
школе на седницама стручних већа у септембру месецу.
o Годишњи и оперативни планови рада наставника да се израде по обрасцу усклађеним са
наставом оријентисаном ка циљевима и исходима.
o Самовредновање рада наставника на крају првог и другог полугодишта, на основу
сопствене процене квалитета рада и на основу евалуација (анкета) ученика о раду
наставника.
o Праћење остваривања задатака и активности из годишљег плана Стручног актива на крају
првог и другог полугодишта и достављање извештаја педагогу школе.
-

За ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА:
o Унапредити идентификовање, планирање и примењивање индивидуализације наставе за
ученике из осетљивих група и за ученике са изузетним способностима.
o Систематичније евидентирање посете родитеља у електронски дневник за све наставнике.

-

За НАСТАВУ И УЧЕЊЕ
o Планирање и спровођење иницијалне провере знања за све наставне предмете и
прилагођавање садржаја, метода и техника праћења, писмених и усменх провера знања,
као и начина оцењивања ученика резултатима добијених иницијалних процена знања.
o Усклађивање рада и критеријума оцењивања на нивоу Стручних већа (заједничко
планирање и израда писаних провера и усаглашавање критеријума усмених провера
знања).
o Унапређивање хоризонталне и вертикалне корелације предмета при планирању и
извођењу наставе.
o Планирање и извођење најмање једног угледног или огледног часа за све наставнике.
o Посећивање најмање два часа колега за сваког наставника, из свог или другог Стручног
већа.
o Примењивање наученог на семинарима у настави.
o Израђивање плана стручног усавршавања за сваког наставника и подношење извештаја
председнику Стручног актива, који их обједињује и доставља директору.

Актив за развојно планирање прати реализацију развојног плана за сваку школску годину.
Стручна већа извештавају о реализацији задатака и активности из Развојног плана, а тим за Развојно
планирање пише годишњи извештај о реализацији Развојног плана и подноси га на крају школске
године на усвајање Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.
Током другог полугодишта ове школске године најдоминантнији проблеми са којима смо се
суочавали били су ученички апсентизам и тешкоће у раду на платформи Мајкрософт Тимс, који су
континуирано решавани. Рађено је на формирању и уношењу информација у ЈИСП систем,
промовисању школе кроз снимање промотивних филмова и организованих посета основним школама.
Урадили смо анализу остварености Развојног плана и Акционог развојног плана за ову школску годину,
на основу резултата самовредновања рада школе за три области предвиђене планом, на основу
извештаја екстерне комисије, прегледа целокупне педагошке документације, школских планова,
извештаја, резултата добијених испитивањем представника свих интересних група (ученика, родитеља,
39

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021
.

наставника, чланова Школског одбора и Савета родитеља) о нивоу остварености три области квалитета
рада. Актив је урадио анализу реализације активности планираних акционим развојним планом школе.
Изанализиране су предности и слабости школе, као и оно што на основу те анализе желимо да
побољшамо.
На основу добијених резултата и спроведених анализа остварености задатака акционог развојног
плана направљене су:

-

Смернице за даљи рад и унапређивање квалитета рада школе

На основу педагошке документације и анализе резултата самовредновања квалитета рада школе
наводимо изведене препоруке за остваривање планираног и за унапређивање рада школе:
-

-

-

-

У педагошку документацију интегрисати самоевалуацију квалитета рада наставника
(евидентирати евалуације квалитета реализације одржаних часова).
У плановима наставника учинити видљивијим да је планирање рада засновано на анализи
сопственог вредновања рада и ученичког вредновања рада наставника.
Заснивати планирање усавршавања наставника на анализама самовредновања сопственог рада и
евалуацијама ученика о раду наставника.
У извештаје и планове Стручних већа интегрисати анализе ученичких евалуација рада наставника.
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.
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.
Унапредити подршку ученицима са изузетним способностима (или интересовањима) за одређени
наставни предмет. Поред анкетирања интересовања ученика за секције, потребно је презентовати
програм и садржаје секција који ће ученици током школске године моћи да похађају.
Направити план, програм и садржај секција на основу анализе интересовања ученика.
Ученицима поред анкетирања интересовања, презентовати садржаје, начине рада и програме
слободних активности у које могу да се укључе унутар школе.

-

Уврстити компетенције ученика у планове, програме и припреме наставника.
У плановима садржински повезати различите наставне предмете.
У плановима наставника, поред међупредметних компетенција, истаћи и предметне компетенције
које ученици треба да остваре.

-

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 свог рада и учења.
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-

Радити на квалитету формативних оцена и редовности уписивања и давања повратне
информације ученику (а и родитељу) о напредовању у раду.

-

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.
У рад наставника инкорпорирати више различитих наставних метода и техника, чиме се
остварује боље прилагођавање наставе ученицима који раде по ИОП програму.
Побољшати упознатост ученика првог разреда са методама и техникама успешног учења кроз
практичан радионичарски рад.
У педагошкој документацији наставника истаћи у којој мери и на који начин се научено на
семинарима примењује.
Педагошко-инструктивни рад стручне службе треба да испрати примену наученог на обукама.
Организовати интерне и екстерне обуке наставника за употребу иновативних метода и техника
наставе.
Веће коришћење иновативних метода наставе који негују и захтевају вршњачку подршку.
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.

-

-

-

Диверсификовати методе и технике наставе ради остваривања већег степена индивидуализације
рада ученика.
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. Потребно је направити терминолошку и практичну разлику између индивидуализације
наставе и рада по ИОП програму, како се под индивидуализацијом не би подразумевало
искључиво смањивање критеријума.
Педагошко-инструктивни рад интензивније реализовати у онлајн формату извођења наставе.
У педагошко-инструктивни рад уврстити праћење примене новонаучених метода и техника
наставе.
Педагошко-инструктивни рад у већој мери реализовати на часовима провере знања ученика, ради
праћења остваривања исхода и стандарда постигнућа наставних предмета.
У педагошко-инструктивном раду акценат ставити на пружање повратних информације
наставницима о квалитету и могућим правцима унапређивања формативног оцењивања ученика.
Обезбедити обуке у домену индивидуализације са нагласком на практичну примену.

- Појачати међусобне посете часова наставника ради бољег упознавања критеријума квалитета
-

-
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наставе и проширивања репертоара техника и приступа настави.
Подстаћи наставнике да научено на семинарима/вебинарима презентују на својим стручним
активима.
Наставници треба да у већој мери при посети часовима других колега користе образац за
посматрање часа, анализирају и дискутују о резултатима које су добили.

Унапредити додатну подршку ученицима из осетљивих група која се реализује онлајн кроз
унапређивање компетенција наставника за одржавање допунске наставе преко платформе коју
школа користи.
Оснажити наставнике за реализовање допунске наставе у онлајн формату.
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-

-

-

-

Испитати могућности и жеље родитеља да се укључе у активности школе. Будући да су родитељи
и ученици недовољно упознати са активностима Тима за КВиС, предлог је да се организује
представљање послова и занимања од стране родитеља који се баве појединим занимањима.
Повећати укљученост родитеља у рад школе преко Тима за КВиС, како би родитељи презентовали
занимања и послове којима се баве.
Спроводити анкете о задовољству родитеља које се директно односе на задовољство заједничким
активностима у школи.
Обухватити већи и разноликији узорак родитеља који врше евалуацију рада школе.
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.
Подстаћи родитеље да се укључе у васпитни рад у школи са својом децом. Сарадњу и контакте са
школом остваривати систематичније и редовније.
Подићи свест родитеља о значају редовног присуствовања ученика на настави, кроз радионице,
предавања, трибине за родитеље.
У раду са родитељима ученика из депривираних средина у већој мери освешћивати значај
образовања.
Организовати тематске наставне дане и интегративну наставу на нивоу стручних актива.
Подстаћи наставнике да користе електронски портфолио ученика, ради искоришћавања
предности електронског медијума.
У оквиру свих наставних предмета наставници треба да подстичу и обучавају ученике да
критички и функционално користе интернет и његове ресурсе.

-

Организовање радионица о ненасилној комуникацији, решавању проблема и превенцији
конфликата за ученике школе, наставнике и родитеље.

-

Организовати обележавање дана везаних за заштиту од насиља и дискриминације током школске
године.
Поново организовати предавања МУП-а за родитеље о малолетничкој деликвенцији и
електронском насиљу.
Радити на освешћивању наставника, ученика и родитеља шта све спада под дискриминацију и
облике дискриминаторног понашања.

-

-
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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.
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.
Подстицати организоване посете ученика и наставника културним институцијама – позоришта,
биоскопи, итд.
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.

-

-

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.
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.

Закључак
Активности Актива за развојно планирање реализовале су се у директној сарадњи са члановима
Педагошког колегијума. Председник Актива за развојно планирање је присуствовао састанцима
Педагошког колегијума. Континуирано је праћена провера припремљености за наставу, иновирани су
планови наставника (оперативни и глобални). На основу анализе досадашњих активности стручних
актива иновирани су и њихови планови рада за наредну школску годину. Акциони планови су планска
документа која по правилу амбициознија и шира од листе договорених и потпуно остваривих циљева.
Стога, све нереализоване активности потребно је изнова међутимски размотрити, дефинисати планове
акција с кључним корацима и реално увременити сваки корак за њихову реализацију. За неке од
нереализованих активности рокови су били преамбициозно планирани акционим плановима, те да нису
или су тек покренуте припремне активности, које ће се у наредном периоду даље реализовати.
Већина планираних циљева и активности је остварена. Наставници су похађали организоване
семинаре у оквиру установе, који нису планирани Годишњим планом рада школе, али се током школске
године указала могућност да буду реализовани.. Наставници и стручни сарадници су и индивидуалнио
похађали програме у оквиру своје уже струке, као и у оквиру општих питања наставе и васпитног рада
(видети Извештај о стручном усавршавању).
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Извештај о раду Актива за развој школског програма током
шк.2020/2021. године
Током школске 2020/2021. године чланови су Актива одржали седам састанака и два заједничка
састанка са координаторима осталих тимова који су конституисани и функционишу на нивоу школе. На
састанцима Актива су присутни чланови Актива упознати са неопходношћу једнообразности у начину
рада, организацији рада ученика који наставу прате путем платформе, као и истоветном приступу
реализацији часова и уједначавању критеријума оцењивања и присутности ученика онлајн настави.
Такође је констатовано да већина наставника има неопходног искуства у основном приступу и раду на
платформи, али да је неопходно истражити све могућности које наведени дигитални алат може да
понуди у смислу осмишљавања тестова, записивања белешки и ажурирања педагошке евиденције.
Договорено је да наставници који имају више искуства у коришћењу платформе осмисле и реализују
презентацију осталим члановима колектива како би се на прави и сврсисходан начин искористиле све
перформансе платформе.
На састанку Актива за развој школског програма установљено је да, упркос чињеници да наставници
већ три године глобалне и оперативне планове пишу на новим обрасцима, поједини наставници не
испуњавају задату форму у потпуности. Наглашено је да због новонастале ситуације је неопходно
нагласити у плановима да се настава реализује и у школи и путем учења на даљину, као и да би требало
повести рачуна о потпуној или делимичној реализацији планираних активности за дати месец. Такође је
наглашено да је неопходно детаљније анализирати и установити и хоризонталну и вертикалну
корелацију међу предметима истог образовног профила.
Чланови Актива за развој школског програма су још једном нагласили значај формативног оцењивања у
праћењу рада и напредовања ученика, као и да упи активности у електронском дневнику представља за
родитеља благовремену унформацију о ангажовању ученика на настави која се реализује у школи, као и
о присуству ученика на онлајн настави. Договорено је да се наставницима на Педагошком колегијуму,
стручним већима, одељењским већима пренесе значај оваквог вида вођења педагошке евиденције и о
значају који она има у формирању сумативне оцене ученика. Установљено је да је неопходно да
наставници на сваком часу или макар на недељном нивоу бележе активности ученика.
Тренутна епидемиолошка ситуација је пред нас поставила нове изазове у виду реализације часова
практичне наставе ван трговинских објеката социјалних партнера већ у кабинету - продавници
класичног типа и у продавници самоуслужног вида који се налазе у саставу школе.
На недељном нивоу ће организатори практичне наставе и вежби организовати коришћење кабинета
водећи рачуна да ученици подједнако реализују наставу и у продавници класичног и самоуслужног
типа. Чланови Актива су посебно скренули пажњу на компликованост организације блока практичне
наставе када већина ученика пет радних дана проводи у наведеним кабинетима са својим наставницима
практичне наставе стичући неопходна знања, вештине и ставове неопходне за остваривање стандарда
постигнућа и развој квалификације.
Разматране су и потешкоће и неизвесности које доноси нови начин остваривања свих видова образовно
– васпитног рада па је договорено, да уколико буде потребе, да се састанци Актива заказују чешће него
што је то планом рада Актива предложено.
Такође је договорен нови начин комуникације директорке и одељењских старешина путем Google drive
о седмичном и месечном оперативном извештавању школа у вези са остваривањем посебног програма
образовања и васпитања у складу са мерама заштите од ширења заразне болести Covid – 19.
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Услед новонастале епидемиолошке ситуације и предузимања мера превенције и заштите ученика и
наставника од ковид вируса, на националном нивоу је осмишљена организација и реализација снимања
часова који ће ученици моћи да прате путем националног медијског сервиса. Наша школа учествује у
снимању часова економске групе предмета. За координатора овог пројекта на нивоу школе одређена је
наставница економске групе предмета и помоћник директора Марица Кнежевић а за техничку подршку
наставник економске групе предмета и један од организатора практичне наставе и вежбу Алекса
Бојовић. Уз координацију и сугестије координатора пројекта наши наставници ће током првог
полугодишта ове школске године учествовати у снимању часова из Технике продаје и услуге купцима,
Трговинског пословања, Набавке и организације физичке дистрибуције и Рачуноводства. Овај начин
рада наставника представља изазов, али и прилику да унапреде своје предавачке способности и
ученицима омогуће један другачији приступ знању и учењу.
Организација остваривања свих видова образовно – васпитног рада по комбинованом моделу за
наставнике и за ученике представља нови начин рада кога треба прихватити и коме се треба
прилагодити. Упркос чињеници да је већина наставника похађала обуку о употреби Microsoft Teams
платформе за учење на даљину, чланови Актива су констатовали да одређени број наставника не
користи наведену платформу у потпуности и на начин који би омогућио потпуну интеракцију између
наставника и ученика. Због тога је предложено да се наставници интерно организују и одрже једни
другима презентације о могућностима платформе за одржавање часова уживо, организацију тестирања и
писане провере знања ученика, контролних и писмених задатака.
Чланови Актива су информисани о организацији и реализацији допунских и ванредних испита за
ученике који су Трговачку школу уписали претходни разред завршивши у некој другој школи и за
ученике који ванредно завршавају трећи степен смера Трговац и четврти степен образовног профила
Трговински техничар.
На састанцима Актива су разматране могућности сарадње са родитељима и њиховог укључивања у
активности које организује школа. Установљено је да су могућности веома смањене због новонастале
ситуације, али да би родитељи могли да се укључе путем видео позива и да учествују на часовима ЧОСа
и ЧОЗа и тако допринесу животу и раду школе и стварању повољне школске климе и побољшању
школског ЕТОСа.
Чланови Актива за развој школског програма су упознати са одлуком Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о организовању онлајн наставе почевши од 30.11.2020. године. Као и приликом
организације наставе по комбинованом моделу, договорено је да се целокупне наставне и ваннаставне
активности организују и реализују путем Microsoft Teams платформе. У ситуацији када се образовно –
васпитни рад организује на дигитални начин, установљено је да се и педагошко – инструктивни рад са
смерницама о раду наставника такође онлајн организује праћењем активности наставника и ученика на
овој платформи, као и анализирањем ажурирања педагошке евиденције у електронском дневнику,
формативног и сумативног оцењивања. . Члановима Актива је предочена неопходност координације
рада Актива са тимовима који су формирани и који реализују своје планиране активности у школи, са
Педагошким колегијумом, стручним већима, Школским одбором, Саветом родитеља и Ученичким
парламентом. Договорен је заједнички састанак координатора свих тимова на коме би се анализирале
досадашње активности и планирале заједничке у циљу унапређења и развоја школског програма што је
условљено и актуелним екстерним чиниоцима изазваних пандемијом корона вируса када наставу треба
организовати на другачији начин. Осим интерне сарадње договорено је да се размотре и могућности
сарадње са социјалним партнерима у чијим објектима ученици реализују практичну наставу као и
локалном заједницом.
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Разматране су могућности за усавршавање наставника и установљено је да за сада наставници имају
могућности интерног усавршавања организовањем од стране колега и разменом знања и искустава о
раду са одређеним дигиталним алатима, прикључивањем онлајн часова одређених колега и
постављањем различитих наставних садржаја, презентација, линкова ка блоговима у заједничкој
датотеци на Microsoft Teams платформи.
Чланови Актива су упознати са реализацијом свих наставних садржаја обавезних и изборних предмета.
Од 21033 укупно планирана часа, одржано је 20709 што представља 98,53 % (неодржаних је 324 часа,
односно 1,5 %).
Од укупног броја ученика 976, одличних је 60, врло добрих 312, добрих 239, довољних 6, недовољних
170 и неоцењених 189. Средња оцена успеха ученика је 3,36. Просек изостанака ученика је
38,47Потешкоће и изазови органозовања наставе на даљину и не сналажење ученика и
неприпремљеност на овај начин рада условио је већи број неоцењених ученика него претходних година.
Договорено је да се овај начин рада приближи ученицима и постане им уобичајен без обзира на начин
организације наставе у будућем периоду. С тим у вези на часовима рачунарства, али и ЧОСа и ЧОЗа
биће организована додатна подршка и едукација ученика за коришћење дигиталних алата, као и о
понашању на друштвеним мрежама.
У току првог полугодишта организован је само по један писмени задатак чијим је планом и програмо
предвиђен. Оцене су благовремено унете у електронски дневник уз благовремено дату унформацију
ученицима и родитељима са смерницама за даљи рад и напредовање. Због скраћења првог полугодишта,
одлучено је да се други, трећи и четврти писмени задаци одрже у другом полугодишту које ће бити
знатно дуже од првог полугодишта. Контролни задаци нису планирани у овој школској години.
Са ученицима са којима се реализује индивидуализован приступ настави, остварени су завидни
резулатати и постигнут значајан напредак захваљујући залагањима и заједничком труду и раду
одељењских старешина, педагошко – психолошке службе и родитеља ученика.
Разматране су измене школског календара и сходно томе организација реализације свих видова
образовно – васпитног рада у другом полугодишту почевши од 18.01.2021. године према комбинованом
или онлајн моделу. 30. 01. 2021. године настава реализују према распореду за среду, 20. 02. 2021. и 27.
04. 2021. ради према распореду за петак како би у току школске године били подједнако заступљени сви
дани. Други блок практичне наставе се организовао у периоду од 17. 02. 2021. године до 20. 02. 2021.
године, трећи од 05. 04. 2021. године, а четврти од 16. 06. 2021. године до 22. 06. 2021. године. У анексу
годишњег плана рада није било промена у распореду за 18. 02. 2021. године како је било претходно
планирано. Почевши од 18. 01. 2021. године, група А и Б је заменила смену. Према новом школском
календару, школска година је продужена за два дана, па су завршни разреди завршили 01. 06. 2021.
године, а остали 22. 06. 2021. године.
Усаглашено је да приоритет развоја у следећој школској години буде област Настава и учење и да се она
даље развија у смеру што већег броја часова на којима ће настава бити диференцирана са
индивидуализованим приступом сваком ученику који ће бити планиран у зависности од индивидуалних
карактеристика ученика. 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 методолошки различитих приступа, као и о неопходности
развоја компетенција ученика.
Схватајући да је, без обзира на начин реализације наставе током следеће године, неопходно и даље
осавремењивати наставу увођењем дигиталних технологија и радом у дигиталном окружењу,
договорено је да на почетку следеће школске године буду усаглашена правила понашања ученика и
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наставника у онлајн окружењу која ће бити диструбуирана сваком наставнику и ученику. У следећој
школској години приоритет онлајн наставе ће бити у организацији и реализацији интерактивних часова
који ће подразумевати сарадњу ученика и А и Б групе са унапређењем дигиталних компетенција и
ученика и наставника. Постигнут је заједнички закључак да би сваки наставник, а не само наставници
информатике, требало да помогну у развоју дигиталних компетенција ученика, као и да они сами буду
пример у примени ИКТ у настави.
Извештај написалe:
Мира Лекић
Мелита Јовановић Тончев
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ шк.
2020/21.године
Чланови Тима за ову школску годину су били следећи наставници:

1.Тим за самовредновање квалитета рада школе
Чланови тима
Ред
.бр.

Кључна област

1.

Планирање, програмирање и извештавање

2.

Настава и учење

3.

Образовна постигнућа
ученика

4.

Подршка ученицима

5.

Етос

6.

Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима
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Тим за самовредновање на
нивоу школе:
1.Петровић Светлана –
координатор
Чланови тима
1. Костић Зорица
2. Здравковић Радмила
3. Малатестинић Марина
4. Марјановић Владимир
1. Кнежевић Марица
2. Јовановић Мелита
3. Поповић Љиљана
4. Јевтић Сандра
1. Андоновић Оливера
2. Шалипур Стефан
3. Муждека Милена
4. Жебељан Гордана
1. Андоновић Оливера
2. Шалипур Стефан
3. Новичић Јулијана
4. Павићевић Татјана
5. Јочић Бранка
1. Андоновић Оливера
2. Ђукић Александра
3. Ђурђевић Ружица
4. Витаљић Марија
1. Шалипур Стефан
2. Димитријевић Маријан
3. Сви руководиоци стручних
већа
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Тим је током школске године радио по плану из годишњег плана рада школе. Одржано је пет
састанака у школској 2020-2021. години. На Педагошком колегијуму одржаном у четвртак, 04. 02. 2021.
години члан тима за самовредновање Стефан Шалипур је презентовао резултате самовредновања са
првог полугодишта. 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 3 кључне области:
1. Програмирање, планирање и извештавање
2. Подршка ученицима и
3. Настава и учење.
У новембру су утврђена питања за наставнике, ученике и родитеље. 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 преостале индикаторе 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.
У другом полугодишту су чланови тима имали следеће семинаре за усавршавање, што је било
јако корисно за нас као тим. То су били следећи семинари:
1. „Обука запослених у образовању за пружање подршке школама у процесу самовредновања” –
фебруар 2021., ЗУОВ
2. Бесплатна презентација „Програма за самовредновање” – Академија Филиповић, април-мај 2021.
3. Анкета - испитивање потреба за стручним усавршавањем чланова тима за самовредновање Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 28. 05. 2021.
У другом полугодишту смо у четвртак, 3. 6. 2021. имали заједнички састанак Тима за
обезбеђивање квалитета и развоја школе са координаторима свих тимова.
Договорили смо се да се у наредној школској 2021-2022. години и даље ради 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 који ће да буде
планиран у зависноти од индиивиудалних карактеристика ученика. 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 методолошки
различитих приступа, као и неопходности развоја компетенција ученика. Без обзира на начин
реализације наставе током следеће школске године 2021-2022. године, неопходно је да се и даље
осавремењује настава увођењем дигиталних технологија и радом у дигиталном окружењу. У следећој
школској 2021-2022. години приоритет online наставе ће бити у организацији и реализацији
интерактивних часова, који ће да подразумевају сарадњу ученика и А и Б групе са унапређењем
дигиталних компетенција и ученика и наставника. Постигнут је заједнички закључак да би сваки
наставник требало да помогне у развоју дигиталних компетенција ученика, која и да они сами буду
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пример у примени ИКТ у настави. Договорено је да током следеће школске 2021/2022. године
педагошко-инструктивни рад буде обогаћен и посетама online часова од стране директора, заменика
директора и педагошко-психолошке службе.
Када је реч о оцењивању, посебна пажња ће се посветити континуираном и објективном
формативном и сумативном оцењивању узимајући у обзир да је свим наставницима омогућено
похађање семинара о формативном оцењивању.
Неопходно је да се израде планови допунске и додатне наставе и секција у наредној школској
2021-2022. години.
Договорено је да се поново провери израда оперативних и годишњих планова рада наставника,
као и присуство свих неопходних елемената које по договору би требало да садрже ти планови корелације, међупредметне компетенције, исходе, стандарде ,....
Такође је договорено да се унапреди ЕТОС школе, у смислу поправљања климе у колективу
организовањем заједничких активности и укључивањем што већег броја наставника у активности
организоване сарадњи са родитељима. Интензивираће се сарадња са колегама из других школа које
образују ученике из области економије, трговине и туризма и предложене су међусобне посете часовима
и организовање заједничких активности.
У другом полугодишту смо спровели други део анализе области квалитета за преостале
стандарде и урадићемо коначну анализу за све три области за ову школску годину. Коначне резултате за
ове три области ћемо израдити у посебном документу као извештај о самовредновању за школску 2020 /
2021. годину.
Тим је за следећу школску годину 2021/2022. годину планирао да уради анализу за четири
области квалитета, а то су:
1.Настава и учење,
2. Етос,
3. Образовна постигнућа ученика и
4. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.
У плану рада Тима за самовредновање ћемо распоредити ове четири области за прво и друго
полугодишпте.

Светлана Петровић,
координатор Тима
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УСПЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ

Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена
успеха

1. 1/1
2. 1/2
3. 1/3
4. 1/4
5. 1/5
6. 1/6
7. 1/7
СВЕГА:

22
27
25
22
23
24
27
170

22
26
24
17
21
24
27
161

100.00
96.30
96.00
77.27
91.30
100.00
100.00
94.71

0
1
1
5
2
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
2
1
0
7
6
19

11
11
11
4
6
13
18
74

9
13
11
11
12
4
3
63

0
1
0
1
3
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

55.00
64.37
75.50
88.95
90.26
58.79
46.07
68.42

3.59
3.30
3.47
3.15
2.99
4.09
4.00
3.51

Редни број

Одељење

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР И КОМЕРЦИЈАЛИСТА - I РАЗРЕД ПРЕГЛЕД УСПЕХА
УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРAЈУ ШКОЛСКЕ 2020-2021. године 31.08.2021.

Одељење

Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више
слабих

Просек
изостанака

Средња оцена
успеха

ТРГОВАЦ - I РАЗРЕД ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020 2021. године 31.08.2021.

1.

1/8

21

17

80.95

4

0

0

5

12

0

0

0

0

109

3.12

2.

1/9

24

23

95.83

1

0

0

8

13

2

0

0

0

93.17

3.14

3.

1/10

24

17

70.83

7

0

0

8

6

3

0

0

0

184

3.02

4. 1/11
СВЕГА:

22
91

19
76

86.36
83.52

3
15

0
0

0
0

5
26

13
44

1
6

0
0

0
0

0
0

159.65
136.46

3.18
3.12
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Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена
успеха

1.
2/1
2.
2/2
3.
2/3
4.
2/4
5.
2/5
6.
2/6
7.
2/7
СВЕГА:

25
24
25
22
21
27
26
170

24
24
25
22
21
27
26
169

96.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.41

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
3
5
8
22

17
10
8
9
7
16
12
79

6
13
14
11
11
6
6
67

0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

58.44
71.92
72.40
71.64
92.52
63.85
62.93
70.53

3.65
3.55
3.32
3.52
3.58
3.95
3.99
3.65

Редни број

Одељење

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР И КОМЕРЦИЈАЛИСТА - II РАЗРЕД ПРЕГЛЕД
УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА ШКОЛСКЕ 2020-2021. године 31.08.2021.

Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више
слабих

Просек
изостанака

Средња оцена
успеха

1. 2/8
2. 2/9
3. 2/10
4. 2/11
СВЕГА:

27
21
25
22
95

26
20
25
22
93

96.30
95.24
100.00
100.00
97.89

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

3
2
1
1
7

7
4
5
6
22

12
12
16
11
51

4
2
3
4
13

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

89.74
127.00
100.44
115.50
108.17

3.23
3.16
3.14
3.13
3.17

Ред. бр.

Одељење

ТРГОВАЦ - II РАЗРЕД ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020 2021. године 31.08.2021.
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Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена успеха

1.
3/1
2.
3/2
3.
3/3
4.
3/4
5.
3/5
6.
3/6
7.
3/7
СВЕГА:

25
25
24
24
22
28
25
173

25
25
24
24
22
28
25
173

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6
2
0
1
2
5
4
20

6
10
7
13
12
12
14
74

13
11
16
9
5
9
7
70

0
1
1
1
3
2
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

72.48
94.00
94.83
97.29
81.00
105.61
78.12
89.05

3.52
3.35
3.28
3.58
3.59
3.73
3.80
3.55

Редни број

Одељење

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР И КОМЕРЦИЈАЛИСТА - III РАЗРЕД ПРЕГЛЕД
УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРAЈУ ШКОЛСКЕ 2020-2021. године 31.08.2021.

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више
слабих

Просек
изостанака

Средња оцена
успеха

1. 3/8
2. 3/9
3. 3/10
4. 3/11
СВЕГА:

Број ученика

Одељење

Ред. бр.

ТРГОВАЦ - III РАЗРЕД ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020 2021. године 31.08.2021.

26
23
24
21
94

25
22
22
21
90

96.15
95.65
91.67
100.00
95.74

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

1
2
2
2
7

6
3
5
7
21

15
16
13
12
56

3
1
2
0
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

129.62
121.78
132.41
116.95
125.19

3.09
3.10
3.16
3.27
3.16
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Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена успеха

1.
4/1
2.
4/2
3.
4/3
4.
4/4
5.
4/5
6.
4/6
7.
4/7
СВЕГА:

28
23
24
21
22
28
27
173

28
23
24
21
22
28
27
173

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6
11
1
1
5
10
4
38

10
3
12
5
9
15
16
70

12
9
11
15
8
3
6
64

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

58.43
62.87
104.63
103.24
77.91
77.43
82.26
80.97

3.77
3.97
3.61
3.21
3.77
4.20
3.87
3.77

Редни број

Одељење

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР И КОМЕРЦИЈАЛИСТА - IV РАЗРЕД ПРЕГЛЕД
УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРAЈУ ШКОЛСКЕ 2020-2021. године 31.08.2021.

54

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШК.
2020/2021.
Почетком школске године, тим радио је по акционом плану, који је представљен почетком
школске године на Педагошком колегијуму, Наставничком већу, Савету родитеља и Ученичком
парламенту.
На почетку школске године одељенске старешине и наставници су имали задатак да сниме
ситуацију по одељењима и идентификују ученике са евентуалним сметњама и потешкоћама које имају у
учењу и развоју. Ове године смо уписали три ученика са ИОП-2 који је започет у основној школи и још
два ученика са ИОП-2 у другом разреду који су започели још у основној школи.
По снимљеном стању са ученицима, за које смо сматрали да је потребна подршка у наставном
процесу, уз писмену сагласност њихових родитеља, започели смо и спроводили индивидуализован
приступ настави, као вид подршке у раду. А за ученике са ИОП-2 одрадили смо процедуру, по добијеној
сагласности од стране родитеља и педагошког колегијума, формирали смо тимове за подршку који су
направили ИОП планове рада којих су су се наставници придржавали. За ученике са којима смо оценили
да им треба додатна подршка у раду, тимски смо радили, урадили смо педагошке профиле тих ученика и
направили смо мале акционе планове подршке за сваког од њих. Осмислили смо начине рада, упознали
све наставнике са истим и континуирано у сарадњи са одељенским старешинама их пратили у раду и
напредовању. Постојaлa je стална сарадња између одељенских старешина, наставника родитеља и тима.
Наставницима се помагало у раду и саветодавно и писменим материјалима као вид подршке у раду.
Са ученицима другог, трећег и четвртог разреда са којима је започета индивидуализација у првом
разреду, наставили смо са подршком у раду. Сва одељенска већа су била упозната, информисана о тим
ученицима и начинима рада са њима. Добијали су и инструктивни материјал као помоћ у раду.
Одељењске старешине су биле задужене за праћење реализације активности из акционих планова
подршке, 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. Наставници су у малим акционим плановима имали конкретне
кораке и задатке које су извршавали.
Редовно су заказивани састанци, где су се размењивале информације о ученицима са којима се
спроводи индивидуализација као и ИОП планови о обављеним активностима и евентуалним
потешкоћама у раду и давали предлоге за превазилажење истих. Чланови тима су били у обавези да на
својим састанцима стручних актива преносе задатке предметним наставницима, који раде са ученицима
индивидуализацију.
На класификационим периодима, анализирали смо на одељењским већима детаљно успех и
постигнућа тих ученика. Одељенске старешине су тиму предале полугодишње извештаје о раду са тим
ученицима, и њиховим постигнућима као и евалуацију ИОП-2 планова. Ти извештаји су били саставни
део извештаја рада тима. Психолог је редовно извештавала Педагошки колегијум и Наставничко веће о
раду тима за инклузију и постигнућима тих ученика.
Ученици су у већем броју, сем изузетка, показали добар мотив постигнућа у савладавању градива
у складу са својим способностима и могућностима. Задовољни смо постигнутим резултатима ученика са
којима се спроводила индивидуализација, неке смо и јавно похвалили због постигнутог успеха.
Задовољни смо и са постигнутим резултатима ученика са којима се радило по ИОП-2 плану, сем са
једном ученицом првог разреда која дуго није долазила у школу због породичних проблема и која
долази из депривиране средине. Она се укљуцила када је кренула online настава, дали смо јој школски
таблет да би могла да прати наставу и укључивала се и неке предмете је одговарала. Из предмета из
којих је остала неоцењена одговараће у другом полугодишту и надокнадити пропуштено. Спроводили
смо компензаторне активности за ученике из осетљивих група, обезбеђивали смо им наставна средства,
давали таблете да би пратили online наставу, прелагали за неке промену профила да би лакше пратили
наставу.
55

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021.

Циљ нам је да се ти ученици уклопе у социјалну средину и процес наставе и оспособљавају за
рад и даље напредовање. Трудимо се да им пружимо услове да у оквиру својих капацитета остварују
своје потенцијале и успевали да остваре тражене исходе учења и буду задовољни у нашој средини.
Имали смо 4 ученика завршних разреда, који су били под индивидуализацијом, и који су
успешно завршили школовање.
Оливера Андоновић, координатор Тима
и за координатора тима Светлана Петровић
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Извештај о раду Тима за обезбеђење квалитета и развој установе
у шк.2020/2021. години
Тим за обезбеђење квалитета и развој установе успоставио је интерни систем квалитета рада у школи.
Њиме су обухваћене и координисане све активности и мере које су предузимали постојећи стручни
органи, тимови, стручна већа и активи.
Тим се старао о обезбеђењу и унапређењу квалитета образовно – васпитног рада установе, пратио
остваривање школског програма, Годишњег плана рада школе, старао се о остваривању цињева и
стандарда постигнућа, развоја компетенција, анализирао и учествовао у вредновању резултата рада
наставника и ученика, допринео координисаном и усаглашеном раду свих актера школског живота.
Посебно је значајан допринос рада чланова Тима у реализацији наставе у измењеним условима живота и
рада школе услед актуелне епидемиолошке ситуације и организације наставе по комбинованом моделу
и учењу путем платформе.
У току школске 2020/2021. године Тим је одржао седам самосталних састанака и два заједничка
састанка са кооринаторима свих Тимова у школи на којима је анализиран досадашњи рад и дате
смернице за унапређење рада свих актера школског живота. Такође је Тим организовао и заједнички
састанак са особама задуженим за различите активности школе. Организован и састанак са члановима
Тима за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта како би се делегирали задаци члановима
Тимова у вези приступања извршењу друге фазе аплицирања за средства регионалног фонда која би се
употребила за унапређење система дуалног образовања.
На састанцима Тимова је координатор Тима информисала присутне о начину организације и реализације
матурских и завршних испита. Они су организовани уз максимално залагање колега – ментора који су
пратећи упутства из Приручника за припрему завршних испита за ученике образовног профила Трговац,
као и следећи добру праксу припреме матурских испита смера Комерцијалиста, реализовани у
просторијама Школе ( кабинету продавници и специјално опремљеним кабинетима). Чланови Тима су
упознати са оствареним резултатима на матурским и завршним испитима у јуну месецу претходне
школске године. Предложено је да се са припремом ученика за завршне испите почне много раније, као
и да се користе сви часови вежби појединих предмета како би се ученицима пренела знања и помогло у
свладавању неопходних вештина у циљу стицања прописаних стручних компетенција и стандарда
квалификација.
Чланови Тима су водили веома конструктивну дискусију о могућим начинима осавремењивања и
унапређења наставе посебно у условима реализације наставе по комбинованом моделу према коме пола
ученика једног одељења наставу прати у школи, док друга половинаученика истог одељења наставу
реализује путем платформе.
Договорено је да, осим из општих образовних предмета, ученици раде иницијалне тестове, како би се
лакше утврдио почетни ниво знања и како би наставници лакше дали смернице за даљи рад и
напредовање ученика. Такође је договорено и да ученици првог разреда који до сада нису похађали
наставу из стручних предмета, раде иницијални тест на коме би се испитало опште препознавање
економских термина и након чега би се ученици формативним оцењивањем усмеравали ка даљем
стицању знања и вештина.
Како би се омогућило ученицима праћење наставе путем РТС планете, наставници наше школе
економске групе предмета су узели учешће у националном пројекту снимања часова. За координатора
овог пројекта и сарадње са осталим наставницима из Србије задужена је помоћник директора Марица
Кнежевић.
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На састанку Тима је договорено да се поспеши и унапреди сарадња Тима са осталим Тимовима,
стручним већима, активима и осталим актерима школског живота организовањем заједничких
састанака, активности у циљу обезбеђивања и унапређивања квалитета образовно-васпитног рада,
остваривања цињева и стандарда постигнућаи развоја компетенција ученика.
Предложено је да се повремено одржавају заједнички састанци представника осталих Тимова како би се
координисао рад свих Тимова, Педагошког колегијума, Ученичког парламента, Савета родитеља,
Школског одбора у циљу остваривања усвојеног годишњег плана следећи смернице које је Тим
предочио на крају школске 2019/2020. године након завршетка Акционог плана за ову школску годину.
Како је на крају 2019/2020. године договорено, Тим за самовредновање ће у школској 2020/2021. години
самовредновати три кључне области и након првог периода самовредновања који би требало да буде са
завршетком првог класификационог периода информише Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, као и све заинтересоване актере школског живота. С тим у вези је договорена организација и
реализација анкетирања ученика, наставника и родитеља о квалитету и предложеним мерама за
побољшање квалитета следећих кључних области: Планирања и програмирања, Наставе и учења, као и
Подршке ученицима. Тим за самовредновање на челу са координатором Тима Светланом Петровић,
педагогом школе ће реализовати анкетирање ученика и у сарадњи са психологом школе Оливером
Андоновић и наставником психологије Стефаном Шалипуром анализирати добијене податке и дати
неопходне смернице за корекцију рада наставника, ученика и стручних сарадника Школе.
Анализиране су осмишљене анкете током претходне школске године и донета је одлука да оне буду
модификоване у складу са актуеном епидемиолошком ситуацијом и реализацијом настве по
комбинованом моделу према коме пола одељења наставу прати у школи, а друга половина ученика
истог одељења наставу реализује путем платформе. Ученици практичну наставу реализују у кабинету
класичној продавници и у продавници самоуслужног типа који се налазе у Школи.
Анализиран је и праћен развој компетенција наставника. Установљено је да су се поједини наставници
веома брзо, а посебно након организоване обуке о примени Microsoft Office 365 пакета, односно о
примени Microsoft Teams платформе у циљу успостављања комуникације са ученицима, прилагодили
дигиталним начину рада и примени различитих дигиталних алата.
На крају претходне школске године је договорено да се устали пракса посете часова наставника од
стране заменика директора и педагошко- психолошке службе. Због новонастале ситуације изазване
епидемијом корона вируса, веома је мали број посећених часова. Поједини наставници су присуствовали
часовима колега (часови код колегиница Јулијане Новичић и Јелене Ћурдић), али је тај број далеко
мањи од планираног. Такође није спроведена ни планирана анкета о вредновању резлтата рада
наставника од стране ученика.
Колеге које су задужене за праћење педагошко – инструктивног рада су такође у смањеном броју
посећивали часове. Наставници - ментори су посећивали часове новозапослених колега и усмеравали
њихов рад. Угледних и огледних часова није ни било у овом периоду.
Чланови Тима су информисани о успеху ученика на завршетку свих класификационих периода и о
потешкоћама у реализацији наставе путем платформе. Анализирани подаци су показали да је наставни
план и програм у потпуности реализован за све образовне профиле који постоје у школи, осим
дозвољеног броја неодржаних часова због болести наставника. Такође су информисани о усклађености
критеријума оцењивања унутар стручних већа. Договорено је да да се на крају првог полугодишта
припреми извештај од стране стручних већа о просеку оцена по појединим предметима како би се
сагледала усаглашеност рада наставника и критеријума оцењивања.
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Секретар Школе је упознала присутне чланове са Правилницима и прописима који су важни за
обезбеђивање квалитета рада школе и договорено је да они буду истакнути на сајту Школе како би били
доступни сваком запосленом у школи, као и сваком заинтересованом актеру школског живота.
Даље су разматране могућности побољшања укључености свих учесника у школски живот и
осмишљавање живота школе. Установљено је да је неопходно унапредити сарадњу свих запослених у
школи, школски ЕТОС, успоставити сарадњу наставниика у стручним већима, активима, тимовима;
сарадњу наставника са стручном службом, сарадњу одељењских старешина са наставницима у свом
одељењском већу, сарадњу координатора са стручном службом и директорком и помоћницима
директора). Такође је разматрана и сарадња са социјалним партнерима, локалном заједницом и
неопходност предузимања заједничких акција.
Пре почетка другог полугодишта, чланови Тима су суочени и са неопходности измене (израде анекса)
Годишњег плана рада због преласка на онлајн наставу, скраћења првог полугодишта и уопште због
измена у календару рада од стране Министарства просвете а изазваних пандемијом корона вируса.
У другом полугодишту реализоване су следеће активности: Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта, Анализа употребе дигиталних алата и платформе у реализацији различитих видова
наставе, Координација заједничких активности Тимова, актива, стручних већа, Координација и
припрема ученика за полагање матурских и завршних испита, Припрема и обука наставника-ментора за
матурске и завршне испите, Анализа реализације практичне наставе у систему дуалног образовања,
Анализа сарадње са социјалним партнерима, Заводом за заштиту здравља, локалном заједницом,
Праћење остваривања васпитног рада, остваривања активности из друштвено-корисног рада,
Реализација индивидуализованог приступа настави.
Током другог полугодишта су углавном организовани заједнички састанци са члановима осталих
Тимова како би се унапредила сарадња свих Тимова и допринело унапређењу квалитета и развоју
установе. Сваки координатор је на тим састанцима упознао укратко присутне са активностима које је
његов тим реализовао током школске године, као и са проблемима и неоствареним активностима које су
планиране, а из објективних разлога нису могле бити остварене због преласка на онлајн наставу или
због ограничења која су била наметнута због актуелне епидемиолошке ситуације изазване корона
вирусом. Сви координатори су се усагласили да ће у својим извештајима за крај школске године навести
неостварене активности као и образложења због чега нису остварене. Такође је договорено да се план
рада тимова за следећу школску годину изради узимајући у обзир акције које нису предузете у току
2020/2021. године и да се оне реализују у следећој 2021/2022. години.
Усаглашено је да приоритет развоја у следећој школској години буде област Настава и учење и да се она
даље развија у смеру што већег броја часова на којима ће настава бити диференцирана са
индивидуализованим приступом сваком ученику који ће бити планиран у зависности од индивидуалних
карактеристика ученика. 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 методолошки различитих приступа, као и о неопходности
развоја компетенција ученика.
Схватајући да је, без обзира на начин реализације наставе током следеће године, неопходно и даље
осавремењивати наставу увођењем дигиталних технологија и радом у дигиталном окружењу,
договорено је да на почетку следеће школске године буду усаглашена правила понашања ученика и
наставника у онлајн окружењу која ће бити диструбуирана сваком наставнику и ученику. У следећој
школској години приоритет онлајн наставе ће бити у организацији и реализацији интерактивних часова
који ће подразумевати сарадњу ученика и А и Б групе са унапређењем дигиталних компетенција и
ученика и наставника. Постигнут је заједнички закључак да би сваки наставник, а не само наставници
информатике, требало да помогну у развоју дигиталних компетенција ученика, као и да они сами буду
пример у примени ИКТ у настави.
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Извештај саставила : Мира Леки
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА ВАСПИТНИ РАД И САРАДЊУ СА
ПОРОДИЦОМ И ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД НА КРАЈУ ШК. 2020/21.
ГОДИНЕ
Тим је радио по акционом плану рада, појачан васпитни рад се покретао за ученике који су
направили 5 неоправданих изостанака или су правили неке проблеме у понашању – ометали наставу,
непримерено или агресивно се понашали.
Од почетка школске године упућивали смо одељењске старешине на редовну сарадњу са тимом
за појачан васпитни рад са ученицима, на поштовање процедуре за покретање надзора као и о
укључиванје родитеља и сарадњу са њима. Циљ је био да се благовремено решавају васпитни
проблеми, а по потреби изричу васпитне и васпитно-дисциплинске мере. Ове године смо осмислили
нове обрасце за евидентирање започетог појачаног надзора, уз обавештење и укључивање родитеља,
уписује се и.одређена активност из друштвено корисног рада. Све то старешина прати и по завршеној
активности уписује ефекте постигнутих резултата, то јест да ли је дошло до жељене промене понашања.
Све то се евидентира и у свескама за појачан надзор и уписани обрасци који се чувају у регистраторима
у ПП служби. У појачан васпитни рад се укључују сви чланови тима, обављају се разговори са
учеником, његовим родитељима, одређује активност из друштвено корисног рада, све са циљем да
ученик схвати и промени обрасце понашања који су га довели до изрицања васпитних или васпитнодисциплинских мера.
Одржани су почетком школске године заједнички састанци разредних већа, управе, стручних
сарадника и тима са свим одељенским 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 одговорности ученика”, да када
је у питању ометање наставе или уочавање било каквог облика насиља у школи да се примењује
„Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање”. Стално
инсистирамо на неопходности сарадње школе са родитељима, са којима заједно морамо да учествујемо
у појачаном васпитном раду. У ситуацији када то није било могуће, када није дошло до сарадње са
родитељима позивали смо Центре за социјални рад да се укључе у решавање проблема. У току првог
полугодишта контактирали смо Центре за социјални рад за ученика. Такође смо имали сарадњу са
васпитачима из домова за ученике и заједно са њима решавали актуелне проблеме.
Тим се редовно састајао – једном месечно, када смо анализирали све случајеве појачаног
васпитног рад за ученике из свих одељења. Ове школске године није било толико проблема са
ученицима, вероватно из разлога што су на наставу долазили по групама, било их је мање и нису
правили неке веће проблеме. Било је неких мањих ометања наставе и недолажење у школу на које смо
реаговали. Имали смо само један васпитно-дисциплински поступак после кога се ситуација променила
на боље.
Први циљ нам је био да сваки одељенски старешина упозна своје ученике са правилима
понашања и кућним редом школе и мерама превенције против COVID-a, да их информише о правима и
обавезама и мерама које ће следити уколико се крше правила понашања. Такође су старешине
информисале и родитеље о правилима понашања и мерама за спровођење у борби против ковида.
Такође смо превентивно деловали на свим нивоима информишући ученике, наставнике и родитеље 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 као и решавању у случају да се насиље деси, било је речи на Наставничком већу, ЧОС-у, Савету
родитеља, Школском одбору и Ученичком парламенту.
Радимо на прихватању новопридошлих ученика, да се уклопе у нову средину, од стране свих
наставника и ученика и водило се рачуна о ученицима који из здравстевених разлога нису могли да
похађају наставу да им се изађе у сусрет, да надокнаде све пропуштено.
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Циљ нам је да васпитно утичемо на ученике, да им пружимо морално, емоционално, здравствено,
естетско и професионално васпитање, да развијају своје способности и интересовања у различитим
људским делатностима.
Редовно се водио појачан васпитни рад и праћење ученика под појачаним надзором, изрицане су
васпитне и васпитно-дисциплинске мере као и активности и друштвено - корисног односно
хуманитарног рада. Анализирали смо дисциплину ученика на класификационим периодима и
спроводили мере за побољшање.
Јавно смо похваљивали ученике који су имали поред одличног успеха и примерно владање, који
су учествововали у неким такмичењима и презентацијама школе. Превентивно смо деловали на свим
нивоима да све учеснике школе упознамо са Правилником и кућним редом школе, као и мерама које се
предузимају када се та правила крше. Разговарали смо о поштовању различитости, толеранцији, борби
против насиља на састанцима одељенске заједнице и Ученичком парламенту.
Поред рада са ученицима, радило се и са родитељима ученика, који су били под појачаним
надзором од стране одељенских старешина, стручних сарадника и управе школе. Радило се на
упознавању са правилима и радом школе, на првом родитељском састанку, на отвореним вратима,
разговорима са ПП службом или са директором, помоћницима, Савету родитеља и Школском одбору.
Такође се родитељима излажу извештаји о постигнућима ученика, изреченим васпитним и
васпитно-дисциплинским мерама, броју неоправданих изостанака, обезбеђењу школе. Циљ нам је да
родитељи предузимају активнију улогу у раду школе, да се што више укључе у решавање разних питања
везано за функционисање у школи.
На састанку у априлу 2021. координатор тима за дискриминацију, насиље, занемаривање и
злостављање Стефан Шалипур је обавестио чланове овог тима о платформи „Чувам те”. То је платформа
Mинистарства просвете у вези насиља међу вршњацима и ту су налазе два семинара за наставнике.
Ове године је знатно смањен број интервентних мера. Имали смо један васпитно-дисциплински
поступак и то почетком школске године. Тим је добио информацију о једном случају пријављеног
дигиталног насиља, који се десио за време online наставе.
Оливера Андоновић, координатор Тима
и за координатора тима Светлана Петровић
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Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације насиља,
злостављања и занемаривања за шк. 2020/2021. 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
су упознати са изменама у Правилнику о протоколу поступања установе у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање од 8. 8. 2020. године. Од 21. 04. 2021. године на Националном образовном
порталу доступна је обука о новинама и примени Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање. Чланови Тима су обавештени о
наведној видео обуци, а координатор је укратко представио најважније информације које се на њој
дабијају.
У почетку 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 вези превентивних активности Тима, реализација је прилагођена тренутној епидемиолошкој
ситуацији. Активности које се односе на окупљање ученика и наставника у веће групе реализоване су у
мањим групама, или у онлајн формату. У превентивне сврхе, реализоване су стручне теме ПП службе
(Позитивни и негативни аспекти друштвених мрежа, десет фактора успеха).
Последње среде месеца фебруара (24.02.2021. године) организован је дан Розе мајица. Ученици и
професори заједно су учествовали у изради декоративних елемената (постера, амблема за одећу,
декоративних лутки) који су красили ученике, наставнике и просторије школе. Изведене су радионице о
значају овог дана и превенцији насиља на ЧОС-у са ученицима и њиховим одељењским старешинама, а
психолог школе је одржао трибину члановима Ученичког парламента. У вечерњим часовима
организовано је песничко вече „Момини дани”, у организацији песникиње Александре Шаренац, коме
су присуствовали представници ученика, наставника и представници Савета родитеља.
Ове школске године са радом је почела национална платформа за заштиту од насиља „Чувам те”.
Наставници, родитељи, ученици и сви актери школског живота обавештени су о могућностима ове
платформе. Садржаји на платформи уврштени су у превентивне активности, као облици усавршавања
наставника и ученика, а понуђени су и родитељима.
Такође, у школи су одржане радионице ЦЕПОРА-е „Глас младих о дискриминацији, говору
мржње и равноправности” у сарадњи са општином Стари Град, као део заједничког пројекта Европске
уније и Савета Европе. У склопу ових радионица, у школи је спроведено истраживање о различитим
аспектима дискриминације, чији резултати ће бити презентовани на конференцији у септембру 2021.
године.
Највећи део активности чланова Тима односио се на реактивно, интервентно деловање, и овог
полугодишта одигравао се по уобичајеној процедури из посебног Протокола за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и који подразумева сарадњу са институцијама локалне управе
пре свега сарадњу са Центром за социјални рад и МУП-ом. У табели испод приказан је компаративни
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преглед изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера током првог полугодишта школске
2020/2021, као и мере које су изречене у истом периоду прошле школске године,
Васпитне мере
ОП
Шк. год.

Васпитно-дисциплинске мере

УОС

УОВ

УД

УНВ

ИС

19/20

20/21

19/20

20/21

19/20

20/21

19/20

20/21

19/20

20/21

19/20

20/21

56

55

78

24

64

0

15

0

2

0

0

0

Четворогодиш
њи образовни
профил

191

81

143

19

62

2

10

1

1

0

0

0

Укупно

247

136

221

43

126

2

25

1

3

0

0

0

Трогодишњи
образовни
профил

ОП - Опомена одељењског старешине, УОС - Укор одељењског старешине, УОВ - Укор одељењског већа, УД Укор Директора, УНВ - Укор Наставничког већа, ИС - Искључење из школе.

Из горње табеле и графикона видљив је велики пад у броју свих
изречених васпитних и васпитно-дисциплинских мера у првом полугодишту
ове школске године у односу на исти период прошле школске године. Ово се
може приписати начину рада у коме је мањи број ученика присутан у
учионицама и у коме се обавезно држи физичка дистанца између ученика.
Исти тренд пада забележених случајева насиља и васпитних и васпитно-дисциплинских пробелма у
односу на претходне године забележен је и током другог полугодишта.
Сви проблеми у вези са дискриминацијом и насиљем налазе се на првом нивоу, па су решавани
самостално од стране одељењских старешина у сарадњи са ученицима и родитељима. Само један случај
тежег прекршаја дисциплине дошао је до чланова Тима, за који је изречена васпитно дисциплинска
мера: укор директора и изречен друштвено-користан рад. Такође, пријављен је и један случај дигиталног
насиља члановима Тима. Починилац не похађа Трговачку школу па је обавештена школа коју
починилац похађа, родитељи су упућени да проблем пријаве МУП-у. Предузете су мере из Протокола о
поступању у случајевима дискриминације и насиља. У току другог полугодишта пријављен је још један
случај дигиталног вербалног насиља. ПП служба је обавила разговоре са пријављеним починиоцем и
предузела мере да се ситуација смири и испрати у наредном периоду. Тим је радио на пружању помоћи
ученику и мајци у чијој породици је регистровано породично насиље. Разговарано је са наставницима
који предају ученику о томе како да помогнемо да савлада градиво и не падне разред.
На узорку ученика који чине по два одељења из сваке школске године, из свих смерова који
постоје у школи3, анализирали смо врсту и разлоге изречених васпитних и васпитно-дисциплинских
мера (у наставку мера). У табели испод наведени су проценти за разлоге због којих су мере изрицане.
Може се уочити да су најдоминантнији разлог изрицања мера неоправдани изостанци ученика (у 85%
случајева), а други најчешћи разлог је ометање наставе (са 10%). Од изречених мера (табела испод)
доминирају опомене одељењског старешине, а прати их укор одељењског старешине. Ове школске
3

Осим за одељења аранжера у трговини којих има једно одељење по години.
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године изрицање мера и решавање дисциплинских проблема у највећој мери се задржавало на нивоу
одељењских старешина. Број укора одељењских већа и укора директора је ове школске године низак у
односу на претходне.

Разлог изрицања мера
Проценат
Вербално насиље

Изречене мере

1,7

Неоправдани изостанци
Непоштовање професора
Ометање наставе

Проценат

85,2
1,7
10,9

Тежи прекршај дисциплине

0,4

Опомена

70,0

Укор одељењског старешине

26,1

Укор одељењског већа

3,5

Укор директора

0,4

Разред * Разлог

Разред

Укупно

1
2
3
4

Неоправдани
изостанци
46
43
81
26
196

Разлог
Вербално
насиље

Ометање
наставе
9
11
5
0
25

Непоштовање
професора
3
0
1
0
4

Тежи прекршај
дисциплине
0
0
4
0
4

Укупно
0
0
0
1
1

58
54
91
27
230

Образовни профил * Разлог
Разлог

Образовни
профил

Укупно

Аранжер у трговини
Трговински техничар
Трговац
Комерцијалиста

Неоправдани
изостанци
35
64
59
38
196

Ометање
наставе
1
13
4
7
25

Вербално
насиље
0
1
3
0
4

Непоштовање
професора
0
0
1
3
4

Тежи
прекршај
дисциплине
0
1
0
0
1

Укупно
36
79
67
48
230

Из горње табеле се види да је највећи број мера изречен у одељењима трговинских техничара.
Главни разлози изрицања мера су неоправдани изостанци ученика и ометање наставе. У односу на
годину школовања, највећи број изречених мера налази се у трећој години, а главни разлог изрицања
мера у трећој години јесте неоправдано изостајање са наставе. Ометање наставе, као разлог изрицања
мера најдоминантније је у другој години (иако и ту предњачи неоправдано изостајање са наставе).
Смернице за даљи рад на основу наведених анализа разлога изрицања мера су да треба радити на
осмишљавању активности и понуда активности за ученике које ће створити позитивну атмосферу за
боравак у школи, како би ученици школу доживљавали као позитивно место у коме радо бораве и
проводе своје време. Ово се може остварити понудом ваннаставних активности која је у складу са
интересовањима ученика. Потребно је испитати интересовања ученика за секције и презентовати им
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садржаје секција, како би знали шта ће се радити током школске године и на који начин. Подизање
мотивације ученика за боравак у школи може се остварити и преко повећавања разноврсности метода и
техника наставе које би ученике активно укључивали у у наставни рад и процес учења. Такође, мере
друштвено-корисног и хуманитарног рада треба саобразити принципима ресторативне дисциплине, које
ће истовремено ученике ангажовати на активностима које се обављају у школи и које се реализују
заједнички са другим ученицима и наставницима.
У овом полугодишту Тим је креирао образац за евидентирање и праћење изречених мера
друштвено-корисног рада, са циљем олакшавања, уједначавања и формализовања рада одељењских
старешина. Такође, ревидиран је и Правилник о обавезама и одговорностима ученика на радном
састанку од 19.11.2020. године, који је усвојен на школском одбору 30.11.2020. године. О новом
правилнику информисани су одељењске старешине, председник Ученичког парламента, и председник
Савета родитеља.
координатор Тима
Стефан Шалипур
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Извештај о раду Тима за реализацију система дуалног образовања
шк. 2020/2021. године

Тим за реализацију система дуалног образовања у току школске 2020/2021. години радио је у следећем
саставу: координатор тима Мелита Јовановић Тончев и чланови тима Жебељан Гордана, Соња Глишић,
Стефан Петровић, Алекса Бојовић - наставници. Као екстерни чланови, раду Тима су допринели и
Ненад Бумбић (Удружење за заштиту потрошача и Јелена Ђукић (компанија Delhaize).
У поступној реформи образовања Републике Србије у току школске 2016/2017. године уведен је
принцип дуалног образовања. У току транзиционог периода до доношења одговарајућег закона 2019.
године, као и адекватних измена Закона, школа је активни партнер Министарства просвете у
остваривању ове наставне новине.
Циљ рада тима за реализацију система дуалног образовања је интеграција новина у постојећи систем
школства. Активности које је тим реализовао у овој школској години су:


Сарадња са аустријском амбасадом (трговинско одељење)



Сарадња са Привредном комором Републике Србије



Сарадња са Министарством просвете и свим релевантним образовним институцијама



Сарадња са трговинским компанијама које учествују у овом програму



Прилагођавање наставног процеса у складу са променама



Координисање активности школских ментора, родитеља, ученика и инструктора из трговинских
кућа.

У току првог полугодишта школске 2020/2021. 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.
На првој седници су чланови Тима ажурирали Кодекс понашања и етике ученика на пракси допуњујући
га предложеним мерама за превенцију ширења ковид вируса.
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ УЧЕНИКА НА ПРАКСИ
1. Тачност доласка, као и поштовање договорених рокова (без кашњења са паузе и без напуштања
објекта за време паузе)
2. ненапуштање радног места без обавештавања наставника практичне наставе, одељењског старешине и
пословође објекта који уз дозволу родитеља одобравају напуштање радног места
3. током радног времена не обављају се приватни послови и разговори (забрањено је користити мобилне
телефоне за разговор и било какво фотографисање)
4. пријатан изглед, високи стандарди личне хигијене и уредности,
5. Кодекс облачења:
Није дозвољено ношење: мајица са бретелама; мајица без рукава, уколико нису прекривене кошуљом,
блејзером или џемпером; мајица са дубоким деколтеом; мајица које не покривају стомак и леђа; шортса;
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бермуда и панталона, дужине изнад колена; мини сукњи; хеланки
( уколико нису прекривене
дужом туником); папуча; обуће са превисоким потпетицама; капа, качкета и капуљача; одеће са
навијачким обележјима; одеће са увредљивим натписима или сликама, провидне или тесне одеће.
исцепаних фармерки и шорцева.
6. љубазан стил комуникације (нефамилијаран али пријатан)
7. примерено ословљавање, учтиво обраћање без вербалних расправа (проблеми се решавају у
комуникацији: наставник практичне наставе-одељењски старешина-пословођа)
8. извињење и исправљање грешака,
9. избегавање и активно спречавање свађа и сукоба, емоционална стабилност: присебност, мирноћа и
хладнокрвност
10. одговорност у опхођењу са материјалном имовином
11. поштовање прописаних пословних стандарда и кодекса понашања објекта у коме се изводи пракса
12. неприхватљивим се сматрају сва дела која су у супротности са моралним нормама прихваћеним у
друштву и дела која су законом утврђена као кажњива (за сваки купљени производ у објекту неопходно
је имати рачун, забрањено је позајмљивање новца од запослених или пословође).
САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД – Потврда да је ученик редован ђак се преузима у Секретаријату школе (1.
спрат), 2 бочице (код организатора практичне наставе 2. спрат), одлазак у Завод у заказано време или
самостално, али НЕ за време наставе, јер Завод ради од 7 до 17 часова, ученице не смеју имати
налакиране нокте, надоградњу или гел.
ДНЕВНИК ПРАКСЕ – Према плану и програму, ученик одговара на задатке сваке појединачне праксе у
за то предвиђеном простору у Дневнику праксе. То значи да ученик током боравка у трговинском
објекту води личне белешке о свему што је тамо видео и урадио, на основу којих ће по завршетку праксе
тога дана попунити Дневник. Ученик води Дневник уредно, тачно и самостално. Вођење Дневника
праксе током учења обезбеђује документован преглед рада ученика, помаже му да боље уочи најважније
активности и специфичности будуће професије, као и да стекне навику редовног, савесног и
документованог рада. Наставнику праксе олакшава да објективно процени да ли је ученик испунио
задатке сваке појединачне стручне праксе.
Нејасноће у вези са попуњавањем Дневника отклањају се у разговору са школским другом, пословођом
или наставником праксе.
Попуњен Дневник даје се на увид наставнику који води стручну праксу, односно професору који је
задужен за конкретан објекат. Након прихватања Дневника наставник праксе води разговор са
учеником о садржају Дневника.
Понашање ученика за време пандемије (Covid – 19):
Како би се смањио ризик од инфекције упознајте се са неким саветима и препорукама епидемиолога:
•
Ако сте прехлађени – останите код куће и јавите се изабраном лекару телефоном, ради
консултације или директно посетите најближи Covid центар дома здравља
•
Одржавајте физичку дистанцу од 1-2 метра од других људи, како од запослених, тако и од
потрошача.
•
Маску и рукавице користите на радном месту уколико пружате услуге људима. Обратите пажњу
на правилно стављање и скидање маске и рукавица. Маску поставите на лице тако да вам покрије и нос
и уста, а да што боље прилегне на лице. Не додирујте је рукама. Маске се користе једнократно, онолико
дуго колико је написано на декларацији (за обичне хируршке маске се мења 2-3 пута у току
осмочасовног радног времена, зависи да ли се носе у континуитету). Након скидања маске, као и након
скидања рукавица, обавезно је прање руку водом и сапуном. Маске и рукавице се одлажу у кесу за
инфективни отпад а затим у бесконтактну канту за отпатке са поклопцем.
•
Перите руке топлом течном водом и сапуном (ако је тврди сапун, мора бити лични) у трајању од
20 секунди, а потом обришите руке папирним или личним убрусом сваки пут када: дођете на посао, пре
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јела, после употребе тоалета, након употребе папирних марамица за брисање носа, чишћења радног
простора, коришћења заједничких предмета или пробора у канцеларији.
•
Уколико сте на месту где не можете опрати руке, и/или ако руке нису видно запрљане, користите
дезинфицијенсе на бази алкохола у виду течности или гела.
•
Не додирујте рукама усне, нос и очи, ни у рукавицама.
•
При кашљању и кијању користите једнократно папирну марамицу и потом је баците у
бесконтактну канту за отпатке са поклопцем.
•
Ако вам није одмах доступна марамица, кијајте и кашљите у прегибну страну лакта, али одмах се
опскрбите марамицом.
•
Често дезинфикујте наочаре, мобилне телефоне, оловке, кључеве, нотесе, ИД-картице и
новчанике.
•
За време трајања пандемије потребно је чешће брисање и дезинфекција подова и радних
површина.
Ученици су у обавези да поштују све прописане мере превенције које важе у компанији у којој реализују
практичну наставу!
Чланови Тима су активно учествовали у организовању и реализовању представљања компанија
родитељима и ученицима, као и у интервјуисању и распоређивању ученика на реализацију практичне
наставе по компанијама. Ученици који практичну наставу реализују у систему дуалног образовања су
распоређени на следећи начин:
Delhaize 8 ученика
Mercator S 30 ученика
DM ученик
Јysk 2 ученика
Sport Vision 3 ученика.
Због актуелне епидемиолошке ситуације,као и потписивања уговора са компанијама Jysk i Sport Vision
током новембра и децембра 2020. године, ученици су практичну наставу реализовали у школској
класичној и самоуслужној продавници, а не у малопродајним објектима. Чланови Тима су максимално
допринели организацији и реализацији оваквог вида практичне наставе. Када су ученици 30.11.2020.
године у потпуности реализовали наставу путем платформе, чланови Тима су пружили значајну
подршку оваквом виду реализације практичне наставе.
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. Успешнијој и бољој сарадњи
допринео је и Нови правилник о
избору ученика који ће праксу обављати у систему дуалног
образовања, Нови закон о дуалном образовању, као и акредитација компанија и провера испуњености
услова послодаваца за извођење учења кроз рад.
Члановима Тима је предложена организација и реализација анкетирања родитеља и наставника о
њиховој евалуацији реализације практичне наставе у условима пандемије корона вируса. Формирана је
нова мејл адреса Тима за дуал и са њеног рачуна су послата питања из анкете којом се интервјуишу
наставници практичне наставе о квалитету реализације практичне наставе за време пандемије корона
вируса. Такође је договорено да се осмисле питања за анкету ученика која ће накнадно бити
реализована.
Након реализације анкете установљене су следеће предности реализације практичне наставе у школи:
- Већа могућност да се наставник посвети ученику.
- У кабинетима ученици увежбавају рад на ваги и каси, што им ретко (готово никад, осим у мањим
објектима) дозвољавају на пракси.
- Предност реализације наставе у школи је што је лакше радити са ученицима на једном месту.
- Предности реализације наставе у школи су техничке природе, јер је лакше радити са ђацима, јер су сви
на једном месту, а и нема пословође који често знају бити непријатни.
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- Предности реализације наставе у школи су техничке природе, јер је лакше радити са ђацима, јер су сви
на једном месту, а и нема пословође који често знају бити непријатни.
- Ученици показују заинтересованост за рад у кабинету, кроз симулацију продајног разговора кроз игру
улога вежбају различите моделе односа према купцима у различитим ситуацијама; комуникација,
посебно им се допао рад на каси, обрачун новчаног износа и различити облици плаћања; мерење и
употреба ваге; паковање, ађустирање, излагање и распоређивање. Ученици се не стиде, опуштени су и
пролазе кроз разне реалне ситуације са којима могу да се сретну у малопродајном објекту. Пошто има
довољно времена, ротацијом сви ученици прођу кроз све фазе и облике рада.
- Сви су на једном месту.
- Непосредан контакт са ученицима у познатом окружењу.
- Директна комуникација са ученицима и колегама.
- Концентрисан, рад са темама из дневника и помоћ 100% ученицима.
На питање који су недостаци реализације практичне наставе у школским кабинетима, наставници су
одговорили на следећи начин:
- Недостатак стварних ситуација из реалног амбијента продавнице.
- Након неколико часова у кабинетима, све активности се понављају и постају једноличне.
- Не постоје услови као у трг.објектима где могу много више да науче у контакту са професионалним
продавцима,купцима,пословођама.
- Ипак више науче на конкретном радном месту, уколико има заинтересованих да им покажу све.
- Ипак више науче на конкретном радном месту, уколико има заинтересованих да им покажу
све.Такође,простор у кабинетима је мали за тај број ђака.
- Кабинет 35 је мали, понекад буде гужва и галама, доњи кабинет је пространији, али када им поделим
различите задатке у одвојеним просторијама, онда почињу да се „измотавају”. У почетку су сви ученици
били изузетно заинтересовани и ентузијастични, али након неког времена, пажња им је попустила.
Неопходан је непрекидан рад наставника и стална анимација ученика и стално постављање нових
задатака.
- Мали простор, неопремљеност кабинета, нереалне ситуације.
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 аплицирано за средства 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. До 15.06.2021. установљено је да успешно аплицирано и да се може
прећи у реализацију друге фазе пројекта. Због тога је договорен заједнички састанак чланова Тима за
обезбеђење квалитета и развој установе са члановима Тима за остваривање одређеног задатка, програма
и пројекта на коме ће бити делегирани задаци члановима Тимова за израду прилога који су неопходни
како би се успешно приступило реализацији друге фазе пројекта.
Током школске 2020/2021. године чланови Тима за реализацију система дуалног образовања су успешно
реализовали све планиране активности предвиђене годишњим планом рада Тима. Неке активности су
модификоване и реализоване у просторија школе, односно у школском кабинету и продавници због
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епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. Ученици су у првом полугодишту реализовали
практичну наставу у школским условима у трајању од 6 школскох часова ( у трајању од по 30 минута).
Током другог полугодишта ученици су практичну наставу реализовали у трговинским објектима
социјалних партнера.
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 колом. 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.
Упркос планираној сарадњи са социјалним партнерима због актуелне ситуације није било могуће
реализовати сарадњу у виду обука и тренинга у просторијама трговинских предузећа. Са наставницима
и ученицима било је могуће успоставити сарадњу путем Zoom апликације или преко Microsoft teams-a.
Договорено је да се све активности које нису реализоване, организују током следеће школске године.
Посебна пажња ће се посветити интензивирању сарадње између ученика, наставника и представника
компанија у виду предсвања, обука, тренинга, посета ученика компанијама, као и учешћу у заједничким
пројектима од заједничког интереса и значаја.
Координатор Тима за реализацију система дуалног образовања
Мелита Јовановић Тончев
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Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва шк.2020/21. године

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, а у складу са новим Акционим планом и Развојним планом школе за наредни период
сачињен је и План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва школске
2020/21. године , који садржи све активности које су усклађене са поменутим плановима 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 састанка у овој школској години. 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 одељењске старешине, ПП служба као и сви предметни
наставници. Начин реализације ових активнсти били су часови одељењске 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 као и
евиденција у Ес дневнику.
Почетак школске године је умногоме променио начин комуникације са ученицима, родитељима,
колегама... Комбиновани модел наставе је захтевао развој дигиталних компетенција свих нас, рад са
подацима и информацијама као и он лајн комуникацију у реализацији наставе и свих активности у
школи.
Сваки ученик од стране одељењског старешине, али и многих предметних наставника прошао је обуку
оспособљавања за коришћење ИКТ технологија. Најпре су им прослеђена упутства путем оних
апликација које су до тог тренутка успешно савладали и користили у претходном циклусу онлајн
наставе (mail адресе, Viber i Whats App групе...), а онда су практично на различитим часовима прошли
обуку коришћења одабране 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.
Треба рећи да се све 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,
Одељењских већа, Извештаји ПП службе, Оперативни планови наставника, а као најважније Увид у рад
на платформи Microsoft teams.
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Колектив Школе умрежен је у платформу Microsoft Teams и користи је за различите активности у раду
(Наставничко веће, Одељенска већа, Тимови, релација одељењски старешина и предметни наставници
на општем каналу и слично.
Током школске године, посебно на почетку другог полугодишта, спроведене су активности везане за
План подршке за недовољне и неоцењене ученике, као и за унапређивање пружања додатне подршке за
све ученике у школи.
Кроз допунске часове ученици су по Плану подршке реализовали поједине часове како би поправили
успех и добили оцене из појединих предмета. Сви наставници и одељењске старешине су учествовале у
овим активностима. На Тимсу постоје планови, а часови су евидентирани и кроз ес.дневник.
Такође је у другом полугодишту интензивирана 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 економске групе предмета са ученицима је
реализован са успехом.
Током школске године је било активности везаних за развијање општих и међупредметних
компетенција кроз заједничко планирање и реализовање часова наставника различитих предмета и
профила уз примену активних и интерактивних облика учења кроз угледне и огледне часове. Било је
неколико одржаних часова- због пандемије није могло да се одржи више.
За повећање примене савремених метода у настави пратили смо семинар „Дигитална учионица”, 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.
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 мају спроведена и Хуманитарна акција у сарадњи са Ученичким парламентом скупљања
помоћи за децу из Свратишта на Звездари. Учествовали су сви ученици и колеге из школе. 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.
Аранжерска група предмета је учествовала са ђацима у прикупљању информација за школски сајт,
прослеђене су фотографије излога (40). Шефу актива Драгољубу Јовичићу је предложено да се на наш
предлог отвори новинарска секција у школи,коју би по природи ствари требало да води неко од србиста,
а ученици би на тај начин се бавили дешавањима у школи,јер би њихов задатак као новинара био да
кратким текстом и фотографијама документују догађаје.
Новинарска секција би била главни канал за информације из свих актива, тада би сви професори и сви
ђаци били укључени у текуће догађаје као сарадници, и то би било остварење скоро свих
међупредметних компетенција.
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Циљ и јесте више укључити саме ђаке и ученички парламент да се интензивније баве темама и
догађајима које прати школски програм.
Ученици у овој школској години због специфичности тренутка пандемије, и прилагођеног начина рада,
успешно развијају већину дефинисаних међупредметних компетенција, свакако- одговоран однос према
здрављу, комуникација, дигитална компетенција, рад с подацима, решавање проблема, сарадња,
одговорно учешће у демократском друштву, компетенција за целоживотно учење, а вероватно и остале.
Координатор Тима: Зорица Костић
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Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање (КВиС) за
шк. 2020/2021. године
У овој школској години одржано је осам састанака - шест састанака Тима за КВиС, као и два
заједничка састанка координатора свих тимова школе и Тима за обезбеђење квалитета и развој установе.
Интензивна сарадња остварена је са Тимом за развој система дуалног образовања. Сарадња и размена
информација остварена је и са Тимом за самовредновање, Тимом за стручно усавршавање, Тимом за
развој међупредметних компетенција и предузетништво.
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.
Почетне активности биле су везане за планирање активности КВиС-а и информисање о КВиС-у.
Коригован је постојећи план, при чему се посебна пажња посветила планирању активности у
епидемиолошким условима. Комуникација, дистрибуција и прикупљање релевантних садржаја одвија се
преко платформе Microsoft Teams. Формирана су два тима на платформи: Тим за КВиС и Удружени
тимови Дуал&КВиС. У функцији је и мејл адреса kvistrgovacka2019@gmail.com. Непосредним и оn-line
путем одржани су састанци на којима су присутни чланови активно учествовали.
Чланови Тима за КВиС, Јулијана Новичић и Јелена Ћурдић, учествовале су у акредитованој
дводневној обуци „Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и
саветовања у средњим школама“. Овим путем школа се укључила у пројекат „Каријерно вођење и
саветовање за бољу запошљивост младих – КВИС 2020“, који спроводи БОШ уз финансијску подршку
Solidar Suisse Канцеларије у Србији. Реализоване су радионице за ученике на којима су могли да се
упознају са концептом КВиС-а и активностима у школи, као и о потребном садржају и начину
састављања мотивационог писма и CV-a. Сви корисни садржаји постављени су у фајловима тимова.
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 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).
22. и 23.10.2020. Стефан Шалипур и Марица Кнежевић учествовали су на VIII Euroguidance
националној конференцији КВиС-а одржаној оn-line, преко платформе Microsoft Teams. Корисне
информације и линкови прослеђени су свим члановима преко платформе.
29. 10. 2020. Јулијана Новичић и Марица Кнежевић представљале су нашу школу и рад нашег
тима за КВиС, за претходну школску годину на VI Сајму КВиС-а у форми излагача. Сајам је
организовала БОШ са циљем размене добрих пракси и искуства у области КВиС-а. Школа је добила
захвалницу за учешће.
Чланови тима су упознати са стандардима КВиС-а и потреби прилагођавања рада тима и њиховој
континуираној примени.
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 (могућност укључења у пројекат Интервет –
стручна пракса у Словенији, Марибору, под покровитељством ПКС-а и Унисер-а; наставници Силвана
Недељковић, Стефан Петровић, Алекса Бојовић учествовали су у обуци о ученичким задругама,
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ученици и наставници - Гордана Жебељан и Урош Јевремовић, укључени су у пројекат o
предузетништву „Innoschool“; ученици и наставнице Јелена Руњић, Славица Божић, Марица Кнежевић
укључени су у програм предузетништва Достигнућа младих – 16. 12. 2020. одржан је „Пословни изазов”
регион Београд; креативне оn-line радионице факултета – МЕФ и ФЕФА, БОШ онлајн инфо сесија о
студирању на Централноевропском универзитету у Бечу, регионални семинар младих „Build yourself”
20. 12. 2020. Студентска унија Економског факултета, онлајн састанци омладине Црвеног крста Стари
град, учешће на међународном ликовном конкурсу ученика аранжерске групе предмета и наставника
Драгољуба Јовичића, учешће на онлајн E-Twinning националној конференцији „Спровођење наставе на
даљину уз помоћ е- Twinning портала” 24. и 25.11.2020., на конференцији Медијска писменост и нова
креативност, под покровитељством Удружења Библиотека плус и Новосадске новинарске школе, а део
пројекта Дигитални погон, на годишњој конференцији Достигнућа младих онлајн 06. 11-03. 12. 2020. 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,
НСЗ, БОШ, Канцеларија младих и др.).
У другом полугодишту, на иницијативу координатора Тима реализоване су четири врсте
активности/радионице са ученицима по узору примера добре праксе из Euroguidance приручника. За
завршне разреде одржане су радионице: „Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о
избору студијског програма“ и „Препознај своје јаке стране“; које су реализовали Јулијана Новичић,
Оливера Андоновић и Стефан Шалипур. За ученике осталих разреда одржане су две радионице:
„Смишљам, дакле мисли“ и „Како да знам шта знам?”; које је реализовала Светлана Петровић. Са
ученицима првог разреда Драгољуб Јовичић је извео интерактивни перформанс, којим је обједињен
наставни садржај и промишљање ученика о томе колико се познају, демонстрирани су начини
успостављања интеракције међу учесницима у наставном процесу (релације наставник-ученик, ученикученик). Општи закључак је да су све радионице биле веома корисне и ученици су активно учествовали
у њима. Наставници су сугерисали које су корекције потребне у будућој реализацији истих. Радионице
су послужиле и као вид стручног усавршавања и рефлексије наставника. О наведеним активностима
информисани су чланови Наставничког већа, Савета родитеља, Ученичког парламенат, Тимова,
стручних већа.
За време наставе на даљину ученицима су прослеђени корисни линкови, у сарадњи са педагошкопсихолошком службом школе препоручени су садржаји за часове одељењског старешине и часове
одељењске заједнице (реализовани су часови на тему „Ко сам ја?”, самопроцена интересовања и
вредносних ставова; „Смишљам, дакле мислим”; „Како савладати трему пред пријемни испит?“;
„Постављање циљева” и др.). Такође је са ученицима остварен контакт и подршка у настојању за што
успешнију реализацију наставе на даљину. Уочена је важност примене различитих дигиталних
апликација у наставним и ваннаставним активностима и у плану је даље усавршавање и рад на
побољшању информатичке писмености наставника и ученика.
У марту 2021. одржан је Сајам образовања у Основној школи „Филип Филиповић” у виртуелном
облику. На сајму су учествовали ученици завршних разреда, који су са наставником Бојовић Алексом
презентовали образовне профиле и могућностима које школа нуди потенцијалним ученицима. Циљ
Виртуелног сајма образовања био је прикупљање информација, размена искуства и сагледавање понуда
средњих школа из свих углова. Снимљен је видео материјал који будућим средњошколцима може
помоћи у одабиру школе.
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Реализација нтервјуисања ученика у дуалу, ове школске године била је у измењеним – епидемиолошким
условима (настава је била организована по комбинованом моделу, као и у виду наставе на даљину, те су
ученици реализовали учење кроз рад у кабинетским условима, он-лајн условима и у продавницама. Због
тога је продужен рок за интервјуисање ученика јер неке ученике није било могуће интервјуисати из
оправданих разлога. 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.
Наставничко веће, стручна већа и остали тимови информисани су о учешћу 6 ученика четвртог разреда
на Виртуелном сајму запошљавања 20. 05. 2021. у организацији Националне службе за запошљавање и
под покровитељством GIZ-a ( Сајам jе организован уз подршку глобалног Програма „Миграције за
развој” који у Србији спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – ГИЗ). На виртуелном
Сајму запошљавања учествовало је 7,500 регистрованих учесника (тражилаца посла) и 70 компанија
(послодаваца). Током виртуелног Сајма запошљавања регистровани корисници су били у могућности да
остваре контакт са представницима компанија и компаније са тражиоцима посла. Ученици су имали
могућности да добију корисне савете за израду CV-a, као и савете за вођење разговора приликом
запошљавања.
У среду, 26. 05. 2021. године, у свечаној сали Трговачке школе одржана је презентација Интервет
пројекта о мобилности наставника и ученика. Чланица Привредне коморе Србије Александра
Милићевић и представник италијанске организације Унисер, објаснили су присутним ученицима и
наставницима да је објављен позив за ученике средњих стручних школа који желе да учествују у
програму стручне праксе у иностранству.
Поред поменутих сарадничких активности током првог полугодишта, реализована је сарадња са
установама високог образовања и током другог полугодишта. Организована су предавања професора
Универзитета Singidunum, о интернет маркетингу и како треба да изгледа добар CV, о личној
организацији и постављању циљева; професора Алфа БК Универзитета, о контролингу, бизнис плану,
друштвеним мрежама и психологији маркетинга, промотивно предавање МЕФ-а. Сва предавања су била
интерактивна и ученици су могли директно путем конференције да комуницирају са предавачима, а
теме су биле актуелне и прилагођене ученицима.
Ученици школе информисани су о могућностима укључења у волонтерски рад организације Црвени
крст – Стари град.
У сарадњи са организацијом ЦЕПОРА (Центар за позитиван развој деце и омладине) и општином Стари
Град у државним средњим школама реализују се радионице на тему „Глас младих о дискриминацији,
говору мржње и равноправности“. Радионице су осмишљене као део пројекта „Промоција различитости
и равноправности у Србији“ у склопу заједничког програма Европске уније и Савета Европе. У нашој
школи радионице су спроведене у уторак (08.06.2021. године) у трајању од по сат времена, у два
одељења треће године. Састојале су се из 4 дела, које су водитељке добро осмислиле и уиграно извеле
са ученицима.
19.06.2021. Чланови Тима су учествовали на „Воождовачком сајму образовања – путоказ“ који је
одржан у СЦ „Шумице”. Наставнице Ћурдић Јелена, Јулијана Новичић, Ћалић Дејана и Јевтић Сандра
су са ученицима трећег разреда презентовали нашу школу и образовне профиле. 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.
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Ове школске године смо имали два ученика ромске националности, који су били стипендисти Фонда за
образовање Рома, у оквиру пројекта осипања ученика из средње школе и успешно су завршили
школовање. То су биле две ученице из 3-8 Сабина Адеми и Тијана Станковић. Сабина је имала одличан
успех, а Тијана врло добра.
Чланови Тима разматрали су и питање ангажовања током уписа ученика основне школе у наредну
школску годину. То ће бити прилика да се ученици и родитељи додатно информишу о организацији
учења кроз рад и активностима Тима за КВиС.
У наредном периоду, до краја школске године (31. 08. 2021), чланови Тима ће сарађивати и размењивати
информације у погледу кориговања постојећег плана, радиће на осмишљавању стратегије за наредну
школску годину, како би услуге Тима биле доступне и видљиве свим ученицима, родитељима,
наставницима и спољним сарадницима.
Координатор Тима за КВиС
Марица Кнежевић
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Извештај о раду Тима за стручно усавршавање и професионални
развој шк. 2020/2021. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Петровић Светлана – координатор
Митровић Весна
Божић Славица
Џанић Игор
Пешић Катарина
Стојановић Александар
Белоица Г. Снежана
Јевремовић Сашка
Матовић Баловић Тамара

Према акционом плану за област Настава и учење, утицали смо на подизање нивоа
професионалних компетенција и стручно усавршавање наставника. Један од задатака је био учествовање
наставника на акредитованим семинарима од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
У току 1. полугодишта реализован је семинар за 2 групе наставника под називом
„Мултимедијални садржаји у функцији образовања”. Семинар се одржао средином септембра и
реализован је како би наставници могли да користе у настави платформу Microsoft Teams. Семинар су
држали предавачи из организације „Отворена Просветна иницијатива” из Јагодине.
Педагог је 16. децембра присуствовала онлајн семинару, које је организовало Педагошко
друштво Србије, а семинар се звао „Шта смо научили у току реализације онлајн наставе у прошлој
школској години? Да ли нам је лакше или теже?”.
У другом полугодишту смо имали семинар под називом Програм обуке за запослене у образовању
/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала и одвијаће се путем интернета. Семинар за нашу школу је почео у понедељак, 31.

05. 2021. године.
Обука је обавезан за све наставнике, стручне сараднике и директоре у основним школама,
гимназијама, средњим стручним и уметничким школама и спада у категорију обука од јавног интереса.
Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене информационокомуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање наставника за коришћење
дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и коришћење система за управљање
наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја алата за самостално креирање образовних
ресурса.
Такође у понедељак смо учествовали у Вебинар о формативном оцењивању под називом
„Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе”.
Циљ нам је био свеобухватнија оријентисана настава ка циљевима и исходима учења. Један од
задатака је била посета часовима колега једнаких по образовању и реализација угледних и огледних
часова, што смо и остварили у школској години. Такође нам је задатак био да се интерно усавршавамо у
установи, уз примену новог „Документа о интерном усавршавању у установи”.
Задатак нам је био да наставници направе адекватни план и припрему за час, што смо и
реализовали у овој школској години.
Министарство просвете формирало је од ове године ЈИСП – Јединствени информациони систем у
просвети који садржи релевантне податке о свим запосленим у систему образовања, као и о свим
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ученицима.
Битан податак који се уноси је стручно усавршавање запослених током последњих пет година.
Будући да смо у обавези да унесемо те податке, сви запослени пошаљу податке из својих портфолија
(фотографије или ПДФ-ови сертификата, и акредитованих семинара, и интерног усавршавања). На
уношењу података о семинарима су учествовале Јелена Ранковић Николић, наставник српског језика и
књижевности и Светлана Петровић, педагог и координатор Тима за професионални развој.
Такође смо у оквиру акционог плана реализовали посете часовима као педагошко-инструктивни
рад. Посете часовима су реализовали управа школе и стручни сарадници – психолог и педагог.
Да бисмо имали комплетне податке и како бисмо скупили сва уверења на једном месту, школа је
направила мејл који је проследила члановима свих стручног већа, Мејл на који су колеге слали податке
о стручном усавршавању је: sertifikatits@gmail.com.
Наставници су похађали и на ове семинаре:
1. „Примена online Wiki алата у настави и учењу”,
2. „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању”,
3. „Обука за запослене – породично насиље”,
4. „Пројектна настава у online окружењу”,
5. Вебинар „Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима online”,
6. „Вештине 21. века , СТЕМ експерименти у хибридном и/или online окружењу”,
7. Вебинар „Шта смо научили у року реализације online наставе у прошлој школској години – Да ли нам
је лакше или теже?”,
8. „Обука запослених у образовању за пружање подршке школама у процесу самовредновања” – ЗУОВ
9. Бесплатна презентација „Програма за самовреднoвање” – Академија Филиповић,
10. Webinar „Формативно оцењивање - од законске регулативе до праксе” – Едукативни центар ЕДУ
Softer plus – Чачак,
11. „Програм обуке за запослене у образовању / Дигиталан учионица / дигитално компетентан наставник
– увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”,
12. „Васпитање и образовење у дигиталном окружењу” – стручни скуп.
Светлана Петровић,
координатор Тима

Извештај о стручном усавршавању наставника у установи током школске
2020/2021. године
Током школске 2020/2021. године спровођено је стручно усавршавање наставника у установи. На основу
Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника донет је Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи. Према
Правилнику, наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру пуног радног времена током школске
године мора имати 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих различитих
активности. Упркос отежаним условима рада (услед епидемије) и комбинованог модела похађања
наставе, наставници су међусобно посећивали часове као размену искустава и примера добре праксе,
реализовани су угледни и огледни часови. Наставници су организовали радионице за колеге где су
приказали шта су то научили на семинару и тако пренели своје знање другим наставницима.
Наставници су 31. маја 2021. године похађали вебинар Формативно оцењивање – од законске
регулативе до праксе у организацији ЕРЦ - Едукативног развојног центра. Наставнице Стучног већа
српског језика и књижевности похађале су вебинар Педагошка начела и стандарди квалитета наставе
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и учења српског језика и књижевности у организацији Центра креативности Мина.
Наставница Јелена Руњић је припремала и водила ученике на регионално такмичење Ученичка
компанија за подручје града Београда у организацији Достигнућа младих у Србији.
Наставници су током школске године самоиницијативно присуствовали конференцијама и вебинарима
којима су усавршавали своје компетенције и знања.
Јелена Ранковић Николић

81

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ЗАДАТКА,
ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКТА шк. 2020/21. године
Тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта одржао је састанке пет пута у току
школске 2020/2021. године. На састанцима се разговарало о начину функционисања Тима, организацији
и подели задужења/обавеза. Члановима је подељен материјал о тренутним пројектима и задацима који
се тичу наставе и учења, пројеката, задатака и укључивања у даљи рад и поспешивање рада колега, па и
целе школе.
Чланови Тима су: координатор Маријан Димитријевић и чланови: Жебељан Гордана, Раниловић
Милена, Бојовић Алекса, Стаменковић Александра, Поповић Андрија, Јаблан Драгана и Петровић
Стефан.
Школа је учествовала у Селфие пројекту „Подршка школама организовати наставу и учење у
дигиталном добу”.
Школа је учествовала у Пословном изазову – регионалном такмичењу средњошколаца 16. и 17.12.2020.
године, који је водила наставница Руњић Ј. и прошли су у други круг. Регионално такмичење
„Ученичка компанија“ за подручје града Београда у организацији Достигнућа младих у Србији.
Такмичење „Ученичка компанија“ је одржано у среду, 21.04.2021. године у организацији Достигнућа
младих у Србији. На такмичењу су учествовали ученици из оделења III/6. Ученици су чланови секције
„Ученичка компанија” која се спроводи као додатна настава у предмету Предузетништво. Производ који
су нашли као одговор на ово такмичење је производња дронова за сузбијање ларви комараца и штетних
инсеката у пољопривреди. Назив компаније је „PESTSKILLER”. Ученици су направили бизнис план у
виду презентације, саставили компанијски извештај и снимили видео филм у којем су представили себе
и своју компанију: назив и чланове компаније, мисију и визију, финансијски план (биланс стања и
биланс успеха), формирали су цену коштања производа и продајну цену, изворе средстава (донацију и
краткорочни кредит од годину дана), начине пласирања производа, истраживање тржишта, саставне
делове дронова (планирали су мањи и већи дрон), тржишта којима су намењени ови дронови и др.
Крајем децембра прошле године, ученице Ирина Радојичић и Милица Матић су учествовале на
такмичењу Пословни изазов, исто у организацији Достигнућа младих у Србији.
Пројекат „InnoSchool”, школа учествује у пројекту који воде наставници Жебељан Гордана и
Јевремовић Урош где је циљ подстицање предузетничког духа и социјалних иновација код ученика
средњих школа. InnoSchool Learning system (ИЛС) је пројекат који је имао за циљ учење ђака социјалном
предузетништву кроз „озбиљну игрицу”. Покренут је половином септембра 2020. године и трајао до
половине фебруара 2021. године. Било је укључено девет подунавских земаља и сваку од њих је
представљало по десет школа. Трговачкој школи је била част што је била једна од школа које су
представљале Србију, а учесници су били ученици одељења 4/6. Били су подељени у три тима за
такмичење на основном нивоу, а сваки тим је радио на својој социјалној предузетничкој идеји којом се
решавао неки друштвени проблем. Резултати такмичења су објављени на онлајн догађају
„INNOSCHOOL DANI” који су пројекат InnoSchool и Регионална агенција за развој и интеграције
Београд организовали у четвртак 25. марта 2021. године од 14 часова. Тим Смоквице је освојио друго
место.
Школа је у октобру 2020. учествовала на 6. сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање у
организацији Београдске отворене школе и добила захвалницу.
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Школа је пријавила радове за међународну дечју ликовну изложбу „Флора и фауна – извор живота и
лепоте 2020” и „Мали битољски Монмартр 2021” коју је организовало Министарство за животну
средину Републике С. Македоније и дечји ликовни центар. Наставник Јовичић Драгољуб је организовао
ученике и две ученице су освојиле дипломе за прво и друго место.
Обележавање Светског дана права потрошача 15. марта, ове године је због актуелне пандемијске
ситуације одложено и организовано 13. маја путем Zoom платформе како би се испоштовале
превентивне епидемиолошке мере. Квиз је организован у сарадњи Ненада Бумбућа из Удружења за
заштиту потрошача, Дарка Цвијана из УПОКа и Мелите Јовановић Тончев из Трговачке школе.
Школа је учествовала у обуци од јавног значаја – Ученичке задруге у систему образовања и васпитања
– изазови и могућности. Састанку и обуци су присуствовали наставници Недељковић Силвана, Бојовић
Алекса и Петровић Стефан, а чека се даље попуштање мера како би се наставило са задатком.
Школа је конкурисала за пројекат доделе средстава за набавку опреме за наставу – лаптопови, рачунари
за опремање кабинета од стране министарства просвете, а на основу јавног позива.
Одржана је Национална конференција поводом Регионалног „Challenge Fonda” , а школа се пријавила за
доделу средстава односно, пријавила се на конкурс за доделу средстава фонда. Направљен је
конзорцијум са партнерима из привреде, а у циљу јачања дуалног модела образовања.
У среду, 26. 05. 2021. године, у свечаној сали Трговачке школе одржана је презентација Интервет
пројекта о мобилности наставника и ученика. Чланица Привредне коморе Србије Александра
Милићевић и представник италијанске организације Унисер, објаснили су присутним ученицима и
наставницима да је објављен позив за ученике средњих стручних школа који желе да учествују у
програму стручне праксе у иностранству.
У сарадњи са организацијом ЦЕПОРА (Центар за позитиван развој деце и омладине) и општином Стари
град у државним средњим школама реализују се радионице на тему „Глас младих о дискриминацији,
говору мржње и равноправности“. Радионице су осмишљене као део пројекта „Промоција различитости
и равноправности у Србији“ у склопу заједничког програма Европске уније и Савета Европе. У нашој
школи радионице су спроведене у уторак (08.06.2021. године) у трајању од по сат времена, у два
одељења треће године. Састојале су се из 4 дела, које су водитељке добро осмислиле и уиграно извеле
са ученицима.
Школи је прослеђена информација о могућности учешћа ученика на међународном пројекту – Агенда
УН 2030 и циљеви одрживог развоја, како није било заинтересованих да покрене овај пројекат, стало се
са даљим пријавама, али се сама идеја и материјал може користити за подизање свести средњошколаца о
Агенди УН 2030 и њеним циљевима одрживог развоја.
Чланови Тима су посећивали радионице и вебинаре који се тичу пројеката везано за мобилност
наставника и ученика и са овом темом бисмо морали озбиљније да се бавимо у наредном периоду.
Важно је да се школа укључи у пројекте Фондације Темпус везано за Ерасмус+ пројекте.
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.
Такмичење из Трговинског пословања са практичном наставом није одржано због недовољног броја
пријављених школа, а у нашој школи потребно је од септембра започети са одабиром ученика за
такмичење и у случају већег броја пријављених организовати школско такмичење, а након тога
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интензивирати припреме ученика који ће ићи на реубличко такмичење. Такође није одржано ни
такмичење Европски квиз новца због пандемије.
Координатор Тима:
Маријан Димитријевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ за шк.2020/21. год.
Од почетка школске године бавила сам се задацима планирања и програмирања, праћења и
вредновања васпитно-образовног рада. Радила сам нa изради Годишњег плана рада школе, на изради
акционих планова школских тимова чији сам руководилац или члан тима. То су тимови за развојно
планирање, самовредновање, заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, инклузивног
образовања, тима за васпитни рад са ученицима и сарадњу са породицом и каријерног вођења и
саветовања.
Током године сам се бавила праћењем, реализацијом и активностима предвиђених из Развојног
плана рада школе, као и реализацијом активности школског програма. Такође сам се бавила
реализацијом активности којима се развијају способности за решавање проблема за спречавање насиља,
каријерног вођења и саветовања, пружања помоћи ученицима којима је била потребна посебна подршка
у раду, са којима сам радила индивидуализацију. Као члан тима за додатну подршку обављала сам
васпитне разговоре како са појединцима тако и са целим одељењем.
Током другог полугодишта бавила сам инструктивним радом са наставницима. Свакодневно сам
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 смо и евидентирање увели нове обрасце, поред свески за појачан васпитни рад. Уводила сам у рад и
пратила рад млађих наставника – приправника, посећивала часове неких наставника, у мањој мери због
ситуције са скраћеним часовима. Највише сам обилазила колегу, наставника психологије чији сам
ментор била и који је бранио час пред комисијом и пријављен за полагање лиценце. Уз вредновање часа
увек сам давала повратну информацију о часу и како унапредити наставу. Пружала сам наставницима
помоћ у решавању васпитних и других ситуационих проблема, којих је било у знатно мањем броју у
овом полугодишту, као и подршку одељенским старешинама и наставницима у раду са родитељима
ученика односно старатељима. У периоду комплетног преласка на онлајн наставу (08.03.-16.04.2021.)
пратила сам активности и оцене ученика, као и нерегулисане изостанке кроз електронски дневник.
Након обављених консултација са разредним старешином, контактирала сам, заједно са педагогом
школе, путем телеграма родитеље оних ученика који су били неактивни на платформи Мајкрософт
Тимс, као и оних чија су деца имала слабе оцене и нерегулисане изостанке, са молбом да се укључе у
рад са својим дететом.
Такође сам, током преласка на онлајн наставу, наставницима послала теме за обраду на ЧОС и
ЧОЗ чији садржај је углавном усмерен на психолошку подршку и методе за побољшање односа према
себи и другима као и развијање исправних ставова према успеху у школи и животу уопштено.
Током целе године сам радила на подизању свести и код наставника и ученика о важности
сарадње, неговању добре комуникације и позитивних односа, духу толеранције и поштовању
различитости.
Помагала сам 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 сам
психолошку помоћ појединицима групи ученика или целом разреду у проблемским ситуацијама.
Учествовала сам 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.
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Посебно сам радила са ученицима за које смо утврдили да је потребна додатна образовна
подршка у раду, као и са њиховим одељењским старешинама и целим одељењским већем на упознавању
са ситуацијом. Информисала сам наставнике са којим ученицима и на који начин треба да спроводе
васпитни процес. Целу процедуру смо спровели, формирали тимове за пружање додатне подршке, уз
сагласност родитеља и педагошког колегијума, направили планове и континуирано пратимо рад и
постигнуће тих ученика. Састављала сам предлог мера за побољшање успеха ученика који између
осталог укључује и следеће битне ставке: редован контакт одељенског старешине са ученицима и
родитељима за време онлајн наставе, редовно одржавање допунске наставе за неоцењене и ученике са
слабим оценама, помоћ ученицима од стране школе везано за пружање техничке подршке и сл.
Радила сам са ученицима на професионалном информисању и саветовању ученика завршних
година, као и каријерном вођењу. Такође сам радила на унапређивању њихових компетенција, ставова и
вредности потребних за живот. Подучавала сам их у развијању мотивације, уважавања различитости,
стратегијама учења, као и развијању социјалних вештина - ненасилне комуникације, вештини решавања
проблема, доношењу одлуке и здравих стилова живота.
Присуствовала сам конституисању ученичког парламента и избору ученика за школске тимове ,
информисала их о постојању свих школских тимова и њиховом учешћу у истим.
Током школске године сарађивала сам и саветодавно радила са родитељима ученика на
решавању проблема, ако су постојале неке сметње у учењу, развоју, понашању. Са родитељима сам
обављала разговоре чија су деца вршила повреду правила понашања, ако су била агресивна и која су
била под појачаним васпитним радом. По потреби сам присуствовала састанку родитеља и имала сам
учешћа у раду Савета родитеља, где сам их професионално информисала о важним питањима.
Свакодневно сам сарађивала са директором, помоћницима директора и другим стручним
сарадницима на припреми школских докумената, прегледа, извештаја и анализа. Такође сам учествовала
у решавању актуелних проблема у школи.
Што се тиче аналитичко-истраживачких послова, истраживала сам социо-економски и породични
статус ученика, радила сам 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 сам у раду одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, тимовима
школе, стручних већа, као и на свим разредним већима, где смо тимски, на челу са директором школе,
са сваким одељењским старешином, дискутовали и давали упутства везано за вођење ученичке
документације, вођењу 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
животу. Радила сам на прегледу педагошке документације, прегледу ес-дневника и одржавања часова на
Teams-у и на изради матичних књига. Радила сам на пословима одељенског старешине првог разреда за
ванредне ученике. Такође сам учествовала у проверавању тачности података у документима које
ученицима издаје школа на крају школске године (сведочанства, дипломе и уверења о завршетку
школовања).
Имала сам сарадњу са стручним институцијама из друштвене средине: Домовима за ученике,
Друштвом психолога, Центрима за социјални рад - у циљу решавања проблема ученика и здравственим
институцијама. Учествовала сам, заједно са наставником психологије Стефаном Шалипур, у радионици
коју је организовала организација ЦЕПОРА у сарадњи са општином Стари Град, под називом „Глас
младих о дискриминацији, говору мржње и равноправности“. У том домену, учестовала сам и у
прикупљању анкета за ученике и наставнике, за истраживање које организација спроводи на поменуту
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тему.
Редовно сам водила евиденцију о сопственом раду, о раду са ученицима, наставницима,
родитељима, о извршеним анализама, истраживањима и састанцима.
Радила сам на информисању ученика Ромске националности везано за добијање стипендија од
стране фондације Рома као и са ученицима, који су добили стипендије Министарства просвете.
Усавршавала сам се праћењем стручне литературе и учествовала у интерном усавршавању путем
вебинара.
Оливера Андоновић, психолог и
Даниела Маринковић, психолог на замени

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ за шк.2020/21.год.
У школској 2020/2021. год. обављала сам следеће послове:
-

Пошто су одељења била подељена на А и Б групу, са ученицима првог разреда, кроз замене часова,
сам се некада упознала са А, некада са Б групом

-

Од 30. 11. 2020. год. смо прешли на online наставу, тако да сам са предметним наставницима имала
контакт online и били смо до 18. 12. 2020. на настави на даљину, односно до завршетка првог
полугодишта

-

Имала сам сталну сарадњу са директором школе, помоћницима директора, запосленима у
секретаријату, рачуноводству, теткицама

-

Учествовала сам у раду Одељењских већа, Наставничких већа, Педагошког колегијума, Савета
родитеља

-

Пратила сам израду годишњих и месечних планова рада наставника, класификовала фолдере за
свако стручно веће

-

Вршила са прегледе е-дневника, гледала сам уписане активности ученицима, оцене, податке о
ученицима, изостанке, контактирала сам предметне наставнике

-

Била сам координатор Тимова за Самовредновање и професионални развој, као и замена за
координатора тима за инклузивно образовање и васпитни рад са ученицима

-

Учествовала сам у раду стручног актива за развој школског програма и Развојног планирања, тима за
самовредновање, каријерног вођења и саветовања и за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања

-

Као члан Тима за каријерно вођење и саветовање у договору са координатором, реализовала сам од 4
предложене радионице, једну радионицу у 2 одељења. Радионица се звала „Смишљам, дакле
мислим”. За ту реализацију сам написала извештај и проследила сам га координатору Марици
Кнежевић. Такође сам реализовала још 2 радионице на часовима замене које се зову „Ко сам ја –
самопроцена интересовања” и „ Ко сам ја – самопроцена вредносних ставова”. Марица Кнежевић и
ја смо присуствовале ЧОС-у у одељењу 4-1, где је одељенски старешина Сандра Јевтић реализовала
радионицу у оквиру каријерног вођења и саветовања, која се звала „ Како савладати трему пред
пријемни испит?”.
87

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021.

-

Спремила сам 3 теме за ЧОС: Животни победник, Постављање циљева и Сарадња са родитељима у
ванредним условима

-

Прикупљала сам документацију за ученике који конкуришу за стипендију Министарства просвете и
за Фонд за образовање Рома

-

У оквиру педагошког рада, имала сам 44 ( четрдесет четири ) замене часова, на којима сам са
ученицима имала теме везано за вредносни систем за будући позив, радионица о страху, о насиљу, о
интерсовањима

-

Заједно са психологом Оливером Андоновић сам слала телеграме за време online наставе свим
ученицима који нису били активни на платформи Microsoft Teams –а и који су имали слабе оцене.

-

Учествовала сам у уношењу података о семинарима за ЈИСП заједно са колегиницом Јеленом
Ранковић Николић, наставником српског језика и књижевности,

-

За одељенске старешине завршних разреда сам припремала материјал за часове у оквиру
Министарства одбране у другом полугодишту, чији сам извештај послала директору школе.

-

Похађала сам следеће семинаре и вебинаре online:
1. Бесплатна презентација „Самовредновање”
2. „Примена online Wiki алата у настави и учењу”
3. „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању”
4.„Обука за запослене – породично насиље”
5.„Пројектна настава у online окружењу”
6. Вебинар „Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима online”
7. Вештине 21. века , СТЕМ експерименти у хибридном и/или online окружењу”
8. Вебинар „Шта смо научили у року реализације online наставе у прошлој школској години - Да ли
нам је лакше или теже?”
9. „Васпитање и образовање у дигиталном окружењу” – стручни скуп.
10. „Обука запослених у образовању за пружање подршке школама у процесу самовредновања” ЗУОВ
11. Бесплатна презентација „Програма за самовредновање” – Академија Филиповић
12. Анкета – испитивање потреба за стручним усавршавањем чланова тима за самовредновање Министарство просвете, науке и технилошког развоја
13. Петак, 28. 05. 2021. – менторски online састанак у оквиру пројекта „Поспешивање запошљивости
младих Рома – фаза II”, који спроводи Фондација за образовање Рома ( Roma Education Fund REF ), а финансиран кроз програм Немачке финансијске сарадње који имплемрнтира Немачка
развојна банка KfW у име Владе Републике Немачке - Министарство за економску сарадњу и
развој.
14. Webinar „Формативно оцењивање - од законске регулативе до праксе” – Едукативни центар ЕДУ
Softer plus - Чачак
15. „Програм обуке за запослене у образовању / Дигиталан учионица / дигитално компетентан
наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”
16. Стручни скуп „Васпитање и образовање у дигиталном окружењу”, електронским путем ,
Педагошко друштво Србије.

Светлана Петровић, педагог
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Извештај о раду школске библиотеке за шк. 2020/2021. годину
У школској 2020/2021. години настава се изводила 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. У новембру и децембру 2020. године и током марта и априла 2021.
настава се у потпуности одвијала на даљину. У том периоду библиотека је, у договору са професорима
српског језика и књижевности, радила у једној смени, два пута недељно.
Библиотекари континуирано сарађују са стручним већима, педагогом Светланом Петровић и
директорком школе Миром Лекић 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. Набављани су
уџбеници за поједине предмете (57 примерка), у складу са потребама стручних већа. У јуну су
набављане књиге за награђивање одличних ученика завршних разреда.
У претходној школској години, 2019/2020. рађена је ревизија фонда библиотеке и тада је
утврђено стварно стање фонда – 13.488 књижних јединица. Како у овој години није вршена набавка
књижних јединица, стварно стање фонда је остало непромењено.
Библиотекар Јелена Ранковић Николић је у октобру 2020. године прошла обуку за реализацију
програма заснованог на исходима учења. Током јуна 2021. похађала је семинар Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних
образовних материјала у организацији ЗУОВ-а.
Услед пандемије и епидемије нису одржане културне манифестације које су биле у плану да се
посете, попут Сајма књига.
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 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.
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. Учествовали су у замени часова, у раду испитног одбора, комисијама за преглед школске
документације и текућим задацима. Библиотекар Јелена Ранковић Николић је учествовала у прегледању
матурских испита из српског језика и књижевности. Такође је била ангажована на испитима за ванредне
ученике. Због специфичног рада у овој школској години, библиотекари су сарађивали са наставницима у
реализацији писмених задатака. Библиотекар Јелена Ранковић Николић је у тиму за унос података у
ЈИСП и прати стручно усавршавање унутар установе. Библиотекар Јелена Ранковић Николић била је
задужена за писање Летописа Трговачке школе за 2019/2020. годину.
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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
библиотекару Јелени Ранковић Николић додељен је ментор за припремање полагања стручног 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.
У школску библиотеку учлањено је 456 ученика и 110 радника школе. У школској 2020/2021.
години остварена је одлична сарадња библиотекара и ученика школе, чији је однос на високом нивоу уз
обострано поштовање.
Библиотекарке:
Милка Маркош и 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 2020/2021. 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 редовне 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 информациони систем Доситеј и ЈИСП
 Израда решења у вези са уписом ученика у Школу, променом образовног профила, полагањем
испита ученика
 Учествовање у уносу података о новоуписаним ученицима у систем Е- управе
 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 добара -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
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Кореспонденција са са другим установама, држаним органима и пословним сарадницима у вези
са правним пословима у домену рада Школе
Вођење правно-административних послова
Све друге послове из делокруга рада секретара школе.
Секретар школе
Софија Пјешчић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВА ШКОЛЕ
Послови које је рачуноводство обавило у школскoj 2020/2021. 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 2020. годину

-

исплата јубиларних награда запосленима за 2020.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 БусПлус и превоза ван система
БусПлуса за запослене, закуп сале и санитарних прегледа ученика и запослених, Секретаријату за
образовање и дечију заштиту;

-

месечно правдање извршених допуна БусПлус запосленима 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 достављање захтева за додатна средства
електронским путем Министарству просвете – Школској управи;

-

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 о учитаним фактурама које се односе на пословање школе, и
њихово измиривање (плаћање) , попуњавањем обрасца, налог за пренос и достављање Управи за
Трезор;

-

достављање о обрачунатим платама управи за Трезор: образац 1 – матични подаци, образац 2 –
подаци о часовима рада, образац 3 – подаци о обрачунатим платама;
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-

израда кварталних извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар , јануар-децембар
2018, јануар-март и јануар-јун 2019. Године - образац 5 и достава истих Министарству
просвете,науке и технолошког развоја;

-

Годишњи извештај о закљученим 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 2020.годину;

-

израда предлога измене плана јавних набавки за 2020.годину;

-

израда предлога измене плана набавки на које се Закон о ЈН не примењује за 2020.годину и
достављање истог ШО на усвајање ;

-

израда финансијског плана за 2021. годину;

-

израда плана јавних набавки за 2021. годину и достављање истог ШО на усвајање;

-

израда плана набавки на које се Закон о ЈН не примењује за 2021.годину и достављање истог ШО
на усвајање;

-

израда завршног рачуна за 2020.годину ( образац 1,2,3,4 и 5);

-

израда финансијског извештаја за 2020.годину и достављање истог ШО на усвајање Школском
одбору;

-

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 2020. 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 2020. годину Министарству финансија – Сектор централној
јединици за хармонизацију;

-

израда и подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2020.
годину (Образац ПБН, ПДН и ИПОНО) електронским путем Пореској управи;
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-

попуњавање табела за правдање редовних материјалних трошкова за III и IV квартал 2020.
године и I i II квартал – 2021, 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 квартал до 10. 10.
2020, за 4 квартал, 2020. годину до 10. 01. 2021. и достављање истих у папирној форми преко
писарнице Министарству просвете, науке и технолошког развоја , за 1 квартал 2021. године до
10. 04. 2020. и 2 квартал 2021. до 10. 07. 2021. електронским путем.

-

израда документације за покретање поступка набавке добра, услуга и радова на које се Закон не
примењује.

-

израда захтева за обезбеђење средстава од 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 средстава од 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 средстава од Градског секретаријата за образовање и дечју заштиту
за набавку дубра – рачунари.

Мирјана Шекуларац, шеф рачуноводствa

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕХИНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
-

На почетку школске 2020/2021. године, тестиран је интернет у целој школи и том приликом су
ажурирани рутери,

-

Урађена је оптимизација таблета како би били оптимални за рад наставника у Е-дневнику,

-

Обављен је преглед рачунара у учионицама 8, 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,

-

Урађено је испитивање тржишта и набавка рачунарских делова од прихода добијених од
Министарства просвете,

-

Тестирана је опрема у свечаној сали: пројектори и звучници,

-

Током целог полугодишта рађено је скенирање рачунара на вирусе и отклањање кварова на
интернет мрежи и рачунарској опреми,

-

Урађен је попис рачунарске опреме у целој школи,
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-

Урађено је сређивање магацина рачунарске опреме на 5. спрату,

-

Због честих испада рутера са мреже на првом, другом и трећем спрату постављена су додатна два
рутера чиме је проблем решен,

-

Подешен је рачунар за потребе нове фискалне касе у „продавници школе” и одрађена је обука на
новој фикаланој каси,

-

Одрађена је набавка рачунарске опреме и делова за поправку.

Александар Крстић

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 7 арматура на неонкама које су престале са радом – 15 неонки и 15 стартера
- Замењено 10 неонки и стартера
- Замењена стакла која су попуцала
- Замењене браве које су покварене
- Постављени дозатори за течни сапун у тоалетима
- Постављене су даске за шоље у тоалетима
- Попорављане и замењене оштећене клупе
- Поправљено 40 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
- Обављана сва остала текућа одржавања у опису посла домара школе

InnoSchool пројекат
Извештај о учешћу у пројекту InnoSchool Learning system (ИЛС) за социјално предузетништво
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InnoSchool Learning system (ИЛС) је пројекат који је имао за циљ учење ђака социјалном
предузетништву кроз „озбиљну игрицу”. Покренут је половином септембра 2020. године и трајао до
половине фебруара 2021. године. Било је укључено девет подунавских земаља и сваку од њих је
представљало по десет школа.
Трговачкој школи је била част што је била једна од школа које су представљале Србију, а учесници су
били ученици одељења 4/6.
Били су подељени у три тима за такмичење на основном нивоу, а сваки тим је радио на својој социјалној
предузетничкој идеји којом се решавао неки друштвени проблем.
Резултати такмичења су објављени на онлајн догађају „INNOSCHOOL DANI” који су пројекат
InnoSchool и Регионална агенција за развој и интеграције Београд организовали у четвртак 25. марта
2021. године од 14 часова.
https://www.youtube.com/watch?v=QnlGNy3x6Iw
Са посебним поносом и похвалом истичемо да је Тим „Смоквице” освојио друго место.
Тим су чиниле ученице Милица Ћулибрк, Тијана Митровић, Тијана Тодоровић и Миња
Шкундрић, а изабрана област у оквиру које су креирале своју социјалну предузетничку идеју је
била: „Миграција радне снаге и одлив мозгова”.
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То је велики успех, како њихов лични, тако и успех наше школе, бити и такмичити се у друштву
одабраних десет београдских школа.
Поред њих учествовала су још два тима:
Тим „Камела” – Магдалена Караклајић, Анастазија Богдановић, Милица Вучковић, Катарина Зоркић,
Милица Аксић и Магдалена Ивковић. Изабрана област овог тима била је: „Брига о старима”.
Тим „Микац и екипа” – Михаило Јовановић, Љубица Зорић, Денис Гаши, Александар Видаковић и
Андрија Ђорђевић. Њихова идеја је била у оквиру области: „Брига о деци”.
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Услови пандемије у којима смо почињали са радом били су веома обесхрабрујући, били смо забринути
пре свега за здравље, и своје, и наших ближњих, те како ће се и редовна настава у тим условима
одвијати. Стога велика похвала за све ученике који су имали храбрости да се укључе и упорност да
истрају и заврше пројекат до краја.
Посебну похвалу упућујем и вођама тимова Милици Ћулибрк, Магдалени Караклајић и Михајлу
Јовановић за труд и координацију унутар својих тимова, као и учешћу на снимању о утисцима ученика
везаним за пројекат.
Овај пројекат има велики значај, како за ученике који су учествујући у њему научили како постати
социјални предузетник, тако и за друштво у целини, јер учећи младе социјалном предузетништву,
инвестира се у будућност решавања социјалних и друштвених проблема, а тиме и поправљања друштва
у целини.
Наставник: Гордана Жебељан

Извештај о пројекту Регионалног Челинџ Фонда (RCF)
Регионални Челенџ Фонд ("Regional Challenge Fund" – РЦФ), 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. Фонд финансира пројекте које заједнички спроводе институције за стручно
оспособљавање и партнерска предузећа која се укључују или планирају да се укључе у активности
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дуалног образовања и обуке. Циљ Фонда је повећати запосленост ученика који завршавају програме
стручног образовања.
Фонд пружа финансијску и пратећу подршку одабраним конзорцијумима за:


Инфраструктурне радове и опрему за објекте за обуку у оквиру институција за стручно
образовање и обуку



Обуку наставника из институција за стручно образовање и обуку, тренера у предузећима и
координатора за дуално образовање (како у институцијама за стручно образовање тако и у
предузећима), потребну за спровођење финансираног програма обуке



Саветодавну подршку током планирања и спровођења пројекта

Процес пријављивања и селекције спроводи се помоћу двофазног процеса. У првој фази, заинтересовани
и квалификовани конзорцијум подноси Изјаву о заинтересованости. Током процеса процене поднетих
Изјава о заинтересованости, проверава се формална подобност (пријава је примљена пре истека крајњег
рока, пружени подаци су тачни, партнери из конзорцијума су заступљени само једном по позиву и нису
добили средства више од једном у претходним позивима итд.). Након тога, предлоге пројекта садржане
у оквиру Изјаве о заинтересованости процењују стручњаци за селекцију на основу унапред дефинисаних
критеријума.
Целокупни поступак пријаве и одабира грантова састоји се од следећих елемената:


Подношење Изјаве и заинтересованости



Оцена достављене Изјаве о заинтересованости: провера подобности



Подношење предлога пројеката након одобрења Изјаве о заинтересованости



Евалуација поднетих предлога пројеката



Преговарање о Споразуму о финансирању

У жељи да се унапреди систем дуалног образовања, представници наше школе су присуствовали
вебинарима о јавном позиву за пројекат Регионалног Челенџ Фонда од националног значаја (развој
дуалног образовања) и учешћу у осмишљавању идејног пројекта и попуњавању података ради
аплицирања у пројекту RCF-a, у организацији РЦФ-а и Привредне коморе Србије.
Достављена је Изјава о заинтересованости, као и Меморандум о разумевању чланица Конзорцијума
(Трговачка школа и три компаније: Меркатор, А1 и ДМ) у предвиђеном року (почев од 01.02. до
30.04.2021. године). Такође је приложено и Писмо подршке од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Србије.
Иницијални предлог апликације за средства Регионалног развојног фонда у Србији у оквиру
пројекта „Унапређење дуалног образовања у средњим стручним школама у Републици Србији у
области трговине”
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.
У табели је иницијални предлог како би се средства начелно користила:
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Намена средстава

Врста средстава

I) Инфрастуктура
1. 2 нова кабинета са рачунарском
опремом
2. 2 нова кабинета – продавница
3. приручно складиште са
пратећом опремом
4. 2 постојећа кабинета продавница

- Адаптација објекта
(рушење/надоградња, преграђивање,
подови, рампе, рукохвати, осветљење,
грејање. Електричне инсталације)
- Рачунарска опрема (рачунари – лаптопови; пратећа рачунарска опрема –
штампачи, пројектори и пројекционо
платно, лед монитори, скенери,
интерактивне табле; софтвери)
- Опрема просторија (намештај, држачи,
панели)
- Опрема и потребни уређаји за
обављање трговинске делатности (каса
са софтверском опремом, ваге са
софтверском опремом, опрема за излагање
робе, опрема за складишни простор –
пнеуматски подизач терета, опрема за
безбедност објекта, фрижидери за робу и
др.)

5. Посебно прилагођавање
(индивидуализација)

II) Методологија учења кроз рад - едукативни програм
- софтверски пакети
- инфо-пакети (интернет мрежа, ИКТ
опрема)
- штампани материјал
- едукативни програм
III) Предузетничко образовање
- софтверски пакети
- инфо-пакети (интернет мрежа, ИКТ
опрема)
- штампани материјал
IV) Управљачке функије у - едукативни програм
- софтверски пакети
школи (организација)
- инфо-пакети (интернет мрежа, ИКТ
опрема)
- штампани материјал
V) Интеграција мобилности у
програм

VI) Канали комуникације

- едукативни програм
- софтверски пакети
- инфо-пакети (интернет мрежа, ИКТ
опрема)
- штампани материјал
- едукативни програм
- софтверски пакети
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VII) Стипендије

- инфо-пакети (интернет мрежа, ИКТ
опрема)
- штампани материјал
- програм за аплицирање, алгоритамско
решење за селекцију кандидата

УКУПНО

250000 евра

Пошто је Конзорцијуму одобрена Изјава о заинтересованости, приступило се другој фази аплицирања за
средства фонда. У попуњавању другог дела апликације учествовали су директор Мира Лекић (носилац
аплицирања), Марица Кнежевић (координатор пројекта), Мелита Јовановић Тончев и Алекса Бојовић,
као и чланови Тима за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта и колеге из стручног већа
страног језика.
Очекује се резултат јавног конкурса РЦФ-а (почетком септембра 2021. године), са могућим одобрењем
свеобухватног предлога пројеката, а након тога преговори са циљем закључења споразума о
финансирању између Фонда и одабраног конзорцијума, на челу са институцијом за стручно образовање
и обуку као главним корисницима (Трговачка школа).

Извештај сачиниле:
Марица Кнежевић
Мелита Јовановић Тончев

Извештај о раду задужених особа за вођење Ученичког парламента за шк.
2020/2021. годину
У овој школској години састав Тима за подршку Ученичком парламенту је у појачаном саставу.
Колегиница Сузана Трифуновић је поред Уроша Јевремовића и Ане Лукић нови члан.
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 се,
нажалост, састао свега неколико пута, а имали смо велике планове.
На почетку 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, и остали, па су тако изабрани и
чланови УП за поједине Тимове у школи. Обавештени су и о Акционом развојном плану школе.
Парламент је конституисан, једини члан који је желео да се представи и да учествује у трци за
председника УП била је ученица Јелена Димић одељења 4-3, те је након представљања она једногласно
изабрана. Заменик је Невена Јелић (одељење 2-8), Записничар Милица Деспотовић (одељење 2-1).
Оформљен је и Савет, а члан који ће заступати УП у Школском одбору је Селена Шкундрић из одељења
4-6.
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
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износили своја мишљења, као и оно што им се допада и не допада код исте. Били смо ту и да појаснимо
евентуалне нејасноће.
Поменули смо и могућност организовања размене уџбеника међу ученицима, као и рад бројних
секција у школи, првенствено због представника из прве године.
Једна од најбитнијих тема јесте наравно борба против вршњачког насиља, па смо тако на једном
од састанака саслушали причу о розе мајицама и како је настао „Дан розе мајица”, трибину је одржала
психолог Оливера Андоновић, и у складу са том темом ученици су подржали у великом броју акцију да
се тог дана – 24.фебруара, појаве са неким детаљем у розе боји.
Чланови су упознати и са дигиталном платформом „Чувам те”, и обавештени да све потребне
информације могу прочитати на сајту школе. У сарадњи са организацијом ЦЕПОРА (Центар за
позитиван развој деце и омладине) и општином Стари град у нашој школи радионице на тему „Глас
младих о дискриминацији, говору мржње и равноправности” спроведене су 08. 06. 2021. године у
трајању од по сат времена, у два одељења треће године.. Радионице су осмишљене као део пројекта
„Промоција различитости и равноправности у Србији” у склопу заједничког програма Европске уније и
Савета Европе.
Чланови су учествовали и у анкетирању на тему „Вршњачко насиље”, као и у анкети поводом
онлајн наставе и платформе, где се већина изјаснила да више воле наставу у школи. Учествовало је
неколико чланова и у анкетирању када је у питању самовредновање.
Неизоставне теме су свакако биле и екскурзија, која је ове године ипак морала да изостане, као и
фотографисање и прослава матурске вечери. Фотографисани су ученици завршних разреда, а матурске
прославе су самостално организовали у београдским ресторанима „Филмски град” и „Hollywood”.
Планирали смо још много тога, а као најбитнију ставку издвојила бих наш хуманитарни рад, а то
је била идеја око скупљања пакетића за децу из дома, као што сваке године и организујемо, али ове
године, нажалост, спречени смо у томе. Зато смо организовали акцију прикупљања одеће и обуће, и
средстава за хигијену за Прихватилиште за децу које се налази на Звездари, у улици Живка Давидовића.
Идеја о акцији је од стране чланова проширена по одељењима и одзив је био заиста велики. Посебно се
потрудило одељење 2-6 смера Комерцијалиста, као и ученици 1-7, који су учествовали у паковању и
сортирању ствари. Акција прикупљања чепова „Чеп за хендикеп“ траје током читаве школске године.
Када су у питању секције и постигнућа наших ученика, са посебним поносом и похвалом
истичемо да је Тим „Смоквице” освојио друго место у оквиру пројекта Inno School Learning system у
коме је учествовало још 9 земаља са по десет школа, а тим су чиниле ученице Милица Ћулибрк, Тијана
Митровић, Тијана Тодоровић и Миња Шкундрић, из одељења 4-6. Изабрана област у оквиру које су
креирале своју социјалну предузетничку идеју је била: „Миграција радне снаге и одлив мозгова”.
Затим на међународној дечијој ликовној колонији која се одржавала у Северној Македонији,

а под називом „Флора и фауна – извор живота и лепоте 2020” на којој је учествовала и наша школа, два
прва места су освојили ђаци Трговачке школе из Београда. Прво место заслужила је ученица IV1 Татјана
Мушикић, а друго место ученица I1 Тара Ђајић. Ментор је био наставник Цртања и
обликовања Драгољуб Јовичић.
Обележавање Светског дана права потрошача 15. марта, ове године је због актуелне пандемијске
ситуације одложено и организовано 13. маја путем Zoom платформе како би се испоштовале
превентивне епидемиолошке мере. Квиз је организован у сарадњи Ненада Бумбућа из Удружења за
заштиту потрошача, Дарка Цвијана из УПОКа и Мелите Јовановић Тончев из Трговачке школе.
Кикиндску гимназију Душан Васиљев су представљали следећи ученици: Алекса, Ирина и Бошко, док
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су Трговачку школу педстављале: Мина, Александра и Јована, ученице четвртог разреда. Ученици оба
тима су заслужено освојили прво место и били похваљени од организатора квиза на залагању и
показаном познавању права потрошача.
Такмичење „Ученичка компанија“ је одржано у среду, 21. 04. 2021. године у организацији Достигнућа
младих у Србији. На такмичењу су учествовали ученици из оделења III/6: Ирина Радојичић,Матић
Милица, Петровић Александар, Радосављевић Никола и Јована Растовац. Ученици су чланови секције
„Ученичка компанија” која се спроводи као додатна настава у предмету Предузетништво. Крајем
децембра прошле године, ученице Ирина Радојичић и Милица Матић су учествовале на такмичењу
Пословни изазов, исто у организацији Достигнућа младих у Србији.
Надамо се да ће следећа школска година бити још успешнија.
Задужени наставници:
Сузана Трифуновић, Урош Јевремовић, Ана Лукић

Извештај о додатној настави из предузетништва за шк.2020/21. г
У току школске 2020/2021. године водиле смо секцију „Ученичка компанија” (Јелена Руњић, Марица
Кнежевић и Славица Божић). Иначе, секција је у склопу додатне наставе из Предузетништва (Јелена
Руњић).
-

За секцију је сачињен годишњи програм рада. Циљеви секције (побољшавати пословна знања и
вештине код младих, оспособљавање младих да започну сопствени бизнис, развијање пословних
и предузетничких вештина и понашања, развијање основе за континуирано учење) остварени су.
Такође су реализоване и активности предвиђене програмом:

-

почетак развоја пословног плана (организовање посла, пријаве за радна места у ученичкој
компанији, избор назива (логотип компаније, регистрације посла компаније),

-

развој пословног плана по систему „корак по корак”. Развој прототипа и тестирање производа,
истраживање тржишта,

-

завршетак пословног плана,

-

производња, маркетинг и продаја. Праћење тока новца. План наступа на сајму (штанд,
презентације). Припрема за регионални и национали сајам,

-

учествовање на регионалном и националом сајму,

-

израда годишњих извештаја.

Чланови секције су ученици оделења III-6 (Матић Милица, Ирина Радојичић, Никола Радосављевић,
Александар Петровић и Јована Растовац ) и ученик оделења III-1 (Огњен Спасеновић ).
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Ученици су учествовали на регионалном такмичењу „Пословни изазов” који се одржао у организацији
Достигнућа младих у Србији (Огњен Спасеновић, ученик оделења III-1, Милица Матић, Ирина
Радојичић из одељења III-6). Такмичење се одржало током два дана, преко платформе ЗУМ (одбрана
производа је била 17.12.2021.). Као производ су имали идеју да се направе наочаре са софтвером који би
приближио све ученике и наставнике и омогућио бољу социјализацију и комуникацију у сваком
погледу, током наставе на даљину. Производ се звао „EYES OF THE FUTURE“. То је уједно и био
одговор на задатак такмичења „Како поспешити наставу на даљину”.Сви ученици су се добро показали.
Такође, ученици из одељења III-6 су учествовали на регионалном такмичењу „Ученичка компанија”
који се исто одржао онлајн, преко платформе ЗУМ, 21.04.2021. Као одговор на идеју везану за
такмичење, осмислили су да им производ буде дрон (већи и мањи) који би служио за уништавање
инсеката на земљи. Они су направили пауер поинт презентацију, кратак видео филм и саставили
компанијски извештај. Веома добра идеја, показан тимски рад и приказане вештине и знање из
предузетништва од стране ученика.
Закључак:
Ученици су имали прилику да савладају предузетничке вештине, саставе бизнис план, финансијски план
и науче многе друге појмове и вештине из предузетништва. Показали су се веома добро, заинтересовано
и са пуно жара су учествовали у време када смо били усмерени на наставу на даљину, као и после , у
комбинованом моделу. Све похвале за њих.
У раду секције „Ученичка компанија” учествовале су: Јелена Руњић, Марица Кнежевић и Славица
Божић.
Јелена Руњић, наставник економске групе предмета

Извештај о праћењу културних и јавних активности школе на крају школске
2020/2021. 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. Све
активности које су се унапред планирале нису могле бити остварене. Разлог за то је лоша
епидемиолошка ситуација у току школске године и прелазак на потпуну наставу на даљину два пута.
Оно што је одржано у школи уз поштовање епидемиолошких мера било је литерарно вече. У
сарадњи са Александром Шаренац, компаративистом, библиотекаром и песникињом 24. 2. 2021. године
(18.30–20.00 часова) одржано је литерарно вече у свечаној сали Трговачке школе. Учесници су били
заинтересовани ученици, родитељи ученика, професори српског језика, педагог и директор Школе.
Александра Шаренац је одржала предавање о значају књиге и читања и о значају библиотеке као храма
знања. После тога ученици су износили своја запажања везана за ову тему. Гошћа је прочитала и
неколико својих песама, а ученици су износили своје утиске о њима. То је био повод да се дискутује и о
томе шта је потребно да би неко добро писао. Дискутовало се о томе како научити младе да добро пишу
и да јасно изразе своју мисао. Изражени су и различити ставови о томе како треба приступити припреми
за писани задатак. У овој расправи су активно учествовали и професори и ученици, дискутовали и
давали аргументе у зависности од тога какав су став заступали.
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Ученици аранжерске групе предмета, заједно са професорком Горданом Јовановић 19. маја 2021.
године посетили су Центар за графику и визуелна истраживања.
Услед неповољне епидемиолошке ситуације током ове школске године доста планираних
активности није реализовано. По први пут у школи, заједно са ученицима, није било уобичајене
прославе поводом Школске славе Светога Саве, па се ни школска приредба није одржала. Надамо се да
ће наредне школске године бити надокнађено оно што је пропуштено и да ће интересовање ученика за
понуђене садржаје бити на задовољавајућем нивоу. Свакако, надамо се реализацији посета позоришним
представама, музејима, ликовним изложбама и слично. Уколико буде могуће, школа ће се потрудити да
угости оне личности које би нашим ученицима привукле пажњу, интересовање, али образовно, васпитно
и културно утицале на њих.
Особа задужена за праћење културних и јавних активности школе:
Живојиновић Јелена, координатор

Извештај о организацији прослава у школи
Извештај поводом прославе школске славе Светог Саве,
Ове године, због епидемијолошких разлога, прослава школске славе Светог Саве одржана је у школи,
без присуства ђака и професора као и свештеника. Надамо се да догодине прославимо славу Светог
Саву како доликује и у много лепшим околностима.
Вероучитељ Милија Јокић

Извештај о реализацији програма еколошке заштите животне средине и здравствене превенције у
другом полугодишту школске 2020/2021. године
Чланови Тима задужени за реализацију програма:
Бисерка Ристић
Јелена Остојић
Мира Узелац
Дијана Перовић
У току другог полугодишта чланови Тима су се састајали једном месечно.
На састанцима смо разматрали постигнуте резултате у односу на постављене циљеве. Констатовано је
да су постигнути добри резултати на пољу едукације ученика о мерама заштите од вирусне инфекције
SARS CoV 19 (едукација се наставила и у другом полугодишту), као и заштите животне средине од
загађења за време вирусне инфекције SARS CoV 19.
Кроз наставну област биологије ( Заштита и унапређивање животне средине) ученици су упознати са
негативним утицајем загађујућих материја на здравље човека и животну средину, мерама заштите од
загађења, како да решимо проблем вишка пластике (пластична амбалажа) и контаминиране пластике
(хирушке рукавице, маске за лице) на локалном и глобалном нивоу.
Кроз наставну област екологије (Еколошка култура и одрживи развој) ученици су упознати са
правилним начином одлагања отпада, заштитом животне средине, еколошким начином живота, мерама
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заштите природе ( природна добра) и живих организама (Црвене књиге флоре и фауне, The IUCN Red
list).
Ученицима је указана важност континуинираног спровођења мера заштите ( одржавања личне хигијене
и хигијене животног простора ) ради заштите како сопственог здравља тако и животне средине.
Заштита животне средине у предмету познавања робе, кроз наставну област (Хемијска индустрија)
ученике је упознала са дезинфекционим средствима (у теми Средство за прање и чишћење- сапуни,
детерџенти, средства за чишћење); у теми Металургија , ученици су упознати са обрадом и
пречишћавањем отпадних вода, које се испуштају у природне водотокове.
У прехрамбреној индустрији важна је и лична хигијена као и заштита намирница од биолошких
загађивача (микроорганизми), хигијенска и здравствена исправност намирница и слично.
Заштита животне средине у предмету географија, кроз наставну област (Еколошке катастрофе)
ученике упознаје са еколошким катасрофама које су се десиле у прошлом веку и какве су последице
остале по здравље човека и животну средину, као и оним које се дешавају у данашњем времену . У
оквиру тема Градска насеља и животна средина, ученици су упознати са променама у животној
средини и друштву; Индустрија и животна средина, ученици су упознати на који начин индутрија
утиче на животну средину (утиче на загађење воде, ваздуха и земљишта).
Активности свих учесника у настави биле су усмерене на развијању свести ученика о важности очувања
свог животног окружења и одговорности.
За руководиоца секције,
Јелена Остојић

Извештај за праћење програма школског спорта за школску 2020/21.
На основу „Google” анкете коју смо урадили крајем прошле школске 2019/20. године сазнали смо да су
поред три спортске гране за које постоји секција (одбојка, фудбал, рукомет) ученици показали велико
интересовање за кошарку. На основу тога смо планирали да у септембру извршимо селекцију ученика за
тај, као и остале спортове. Међутим у свему томе омела нас је актуелна ситуација (Covid 19) тако да по
препоруци министарства у циљу здравствене заштите и безбедности деце и запослених часови су се
већи део школске године одржавали теоријски. Ученици нису били у могућности да се припремају за
такмичења а општинска такмичења као и сва остала се нису ни одржавала.
Прошле школске године су наши ученици учествовали у више општинских и градских такмичења у
неколико спортова и имали запажене резултате.
У плану за наредну школску годину поред ових такмичења нам је и учествовање у Београдском
маратону као једној лепој манифестацији на којој велики број ученика може да изађе јер нам је циљ и
масовност, да што већи број ученика учествује у овој спортској активности. Она не захтева неке посебне
вештине и способности и погодна је за све ученике који желе да се у њој опробају.
Сваке године после редовног здравственог прегледа ученика добијамо извештај да велики број деце има
криву кичму, висок притисак или су гојазни што је последица седелачког начина живота због нових
технологија које одузимају време од бављења спортом тј. вежбања. У циљу побољшања њиховог
здравственог стања осим редовних часова и укључивања у секције имамо у плану да им укажемо и
заинтересујемо их за бесплатне спортске активности које организује Секретријат за спорт и омладину у
току зимског и летњег школског распуста као и неке летње кампове.. Тада ученици имају могућност да
поред разноврсних спортова науче или усаврше технику пливања и клизања на леду.
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Секције које планирамо за наредну школску годину су одбојкашка (Душица Томашевић), рукометна
(Игор Џанић), фудбалска и кошаркашка (Небојша Живковић), а у плану су нам и две нове секције –
атлетска (Тешић Александра) и секција за стони тенис (Милица Љубоја). Ове секције планиране су на
основу анкете заинтересованих ученика за више спортова.
Томашевић Душица – координатор
Живковић Небојша
Љубоја Милица
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧАСОВА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ У ДРУГОМ
ПОЛУГОДИШТУ ШК.2020/2021.ГОДИНЕ
На основу дописа од 15. јануара 2021. године од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и члана 79а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих
школа, наставници завршних разреда добили су материјал од педагога школе са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја mnp.gov.rs/srednje-obrazovanje/, у делу Обавештења, опција
Основе система одбране Републике Србије како би на часовима одељењског 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.
Током претходне две школске године постигнути су импресивни резултати приликом
реализације Иницијативе за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије – у школској
2018/2019. години настава је изведене у више од 90 одсто средњих школа, док је у школској 2019/2020.
години иницијативу спровело око 88 одсто средњих школа.
Наставне јединице су биле:
1. МЕСТО, УЛОГА И ЗАДАЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
2. ВОЈНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
3. РАДНА И МАТЕРИЈАЛНА ОБАВЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
4. КАКО ПОСТАТИ ОФИЦИР ВОЈСКЕ СРБИЈЕ?
5. КАКО ПОСТАТИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЈНИК?
6. ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ, ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЈНИ ПОЗИВ,
7. СЛУЖБА ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА,
8. ОБЛИЦИ НЕОРУЖАНОГ ОТПОРА,
9. БОЈНИ ОТРОВИ, БИОЛОШКА И ЗАПАЉИВА СРЕДСТВА,
10. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА,
11. ТАКТИЧКО–ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ.
Садржаји часова су уписани у е-дневник, а реализација часова је следећа:
1. III/ 8 – реализовано је 5 часова,
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2. III/ 9 – реализовано је 5 часова,
3. III/ 10 – реализована су 4 часа,
4. III/ 11 – реализована су 4 часа,
5. IV/1 – реализована су 4 часа,
6. IV/2 – реализовано је 5 часова,
7. IV/3 – реализовано је 5 часова,
8. IV/4 – реализована су 4 часа,
9. IV/5 – реализована су 4 часа,
10. IV/6 – реализована су 4 часа,
11. IV/7 – реализована су 4 часа.

Извештај подноси:
Светлана Петровић, педагог школе

СЕКЦИЈЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Извештај за школску 2020/2021. годину
Чланови тима су.
Катарина Пешић, координатор тима
Марија Марјановић, члан
Јасминка Јовандић, члан
Драгана Драговић, члан
Марина Пецикоза, члан
У току школске 2020/2021. године са ученицима су предвиђене следеће секције и ваннаставне
активности
1. Еколошка секција, реализује професор Билогије и еколигије Бисерка Ристић.
2. Драмско-рецитаторска секција, реализују професори Српског језика и књижевности Јелена
Живојиновић и Срђана Станишић.
3. Литерарна секција, реализује професор Српског језика и књижевности Јочић Бранка
4. Библиотечка секција, реализује професор Маркош Милка
5. Информатичка секција, реализује професор Рачунарства и информатике Драгана Јаблан.
6. Ликовна секција, реализује професор Ликовне културе Љиљана Теодоровић Милинковић.
7. Верска настава, реализује вероучитељ Милија Јокић.
8. Филозофска секција, реализује професор филозофије Весна Брајер
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9. Психолошка секција, реализује професор психологије Шалипур Стефан
10. Фудбалска секција, реализује професор Физичке културе Небојша Живковић.
11. Рукомента секција, реализује професор физичког васпитања Џанић Игор
12. Одбојкашка секција, реализује професор Физичког васпитања Душица Томашевић.
13. Црвени крст, задужени наставници Весна Брајер и Небојша Живковић.
Добар број планираних часова секција и ваннаставних активности нису реализовани по плану и
програму због пандемије корона вирусом (Covid 19). Отежавајуће околности су комбинована настава
током школске године, затим смо два пута били на онлајн настави (у сваком полугодишту по једном).
Планирана је анкета ученика свих одељења од 1/1 до 3/7, где ће се изјашњавали за које секције су
заинтересовани. На основу тога Тим је за август месец планирао састанак са свим наставницима који ће
планом и програмом имати предвиђене секције. Наставници ће бити у обавези да напишу план рада
секције, на основу кога Тим саставља акциони план секција и ваннаставних активности за школску
2021/2022.годину. На почетку наредне школске године анкетираће се и ученици 1.разреда.
Испред Тима за секције и ваннаставне активности,
Координатор тима, Катарина Пешић, професор физике
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.
Наставне области које су реализоване:
-

Обликовање текста Word

-

Рад са табелама Excel

-

Израда слајд презентација Power Point

-

Интернет окружење

-

Изборни модули (у складу са интересовањима ученика)

У овој школској години због пандемије је настава организована и путем онлајн платформе Тимс, па су
тако и неки часови секције одржани на даљину.
Обрађене наставне јединице пратиле су наставни план и програм, а са ученицима је рађен напреднији
ниво познавања програма.
Обликовање текста (садржај, прелом текста, флајери, часопис...)
Рад са табелама (пивот табеле, напредни филтери, појам базе података...)
Слајд презентације (анимација објеката, израда сајта...)
Изборни модули (криптовалуте, нови штетни програми, радионице о дипнету и дипвебу, зарада на
интернету, друштвене мреже, израда једноставнијих андроид апликација, туторијали, литература...)
Драгана Јаблан
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Извештај о раду одбојкашке секције за школску 2020/21. године
На почетку школске године извршена је селекција ученика који су заинтересовани да буду у
одбојкашкој секцији у случају да то услови и актуелна ситуација дозволе.
Међутим, с обзиром на „Covid 19”, а у циљу здравствене заштите ученика и запослених, нисмо били у
могућности да те часове одржимо. Такође се ни општинска такмичења нису одржала јер су одређене
физичке активности у које спада и одбојка (због долажења у блиски контакт) биле по препоруци
министарства забрањене.
Надамо се да ће следеће школске године одбојкашка секција наставити са радом и низати и даље
запажене резултате. У плану нам је да заинтересујемо и активирамо што већи број ученика да се бави
овим спортом јер свака физичка активност, нарочито када су ученици део једног тима доприноси
интегралном развоју личности, развоју моторичких способности, усавршавању и примени моторичких
умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Душица Томашевић наставник физичког васпитања

Извештај о раду фудбалске секције за 2020/2021. годину
Фудбалска секција је најпопуларнија спортска секција. Фудбал се игра на терену који од свих
других колективних спортова има највеће димензије, а истовремено се на терену налази двадесет и два
играча, више него у свим другим спортовима. То је само један од разлога, зашто фудбал тренира
највише дечака. У нашој школи, од ученика који се баве спортом, највише је фудбалера.
На првим часовима је извршена селекција. Од заинтересованих кандидата одабрани су
најталентованији ученици. У школском спорту егзистира мали фудбал, који се за разлику од великог,
игра на мањим теренима и са смањеним бројем играча, па је и број чланова секције, тиме лимитиран.
Taко да је одабран довољан број и дечака и девојчица, како би на школским такмичењима могли да
саставимо солидне екипе у обе конкуренције.
Међутим, пандемија ковида је зауставила све што је требало да се организује. На општини се
нису одржавала такмичења, услед мера кризног штаба, који су препоручивали да се не користе
свлачионице и сале за спортске игре. Одржавање социјалне дистанце и ношење маски било је обавезно.
У тим условима било је немогуће и припремити децу, али и организовати толико сложену и захтевну
манифестацију.
Тако да нам не преостаје ништа друго, него да сачекамо нову школску годину у нади да ће ковид
пандемија престати, па ћемо моћи да кроз фудбалску секцију спремамо ученике за такмичења, као и
свих претходних година, када смо остваривали изузетне резултате и школи доносили прегршт медаља и
пехара.
Небојша Живковић, наставник физичког васпитања

Извештај о раду Филозофске секције на крају школске 2020-2021.
Школска 2020/2021. год. филозофска секција радила је у екстремно тешким условима. Било је
доста ученика, чланова секције, заражених вирусом COVID 19, као и заражених чланова њихових
породица што је превасходно утицало на рад секције, као и перманентни технички проблеми у време
реализације наставе online.
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Весна Брајер, наставник

Извештај о раду психолошке секције шк. 2020/2021 године
Психолошка секција почела је са радом почетком септембра месеца. Евиденција о раду секције
вођена је са закашњењем, због потешкоћа у организовању термина који би одговарао свим
заинтересованим ученицима из различитих одељења и разреда. Званично пријављени термин (уторком у
13.15) измењен је и секција је евидентирана четвртком у истом термину. План секције који је осмишљен
пре почетка школске године такође је измењен спрам изражених интересовања ученика. Ове школске
године ученици су изразили посебно интересовање за психолошке тестове. Највећу знатижељу ученици
су имали за пројективне тестове личности као што су Роршахове мрље и тест тематске аперцепције.
Такође смо се бавили и Плучниковим индексом профила емоција.
Током другог полугодишта ученици су се упознали са техником социометријске анализе.
Спроводили су је у свом одељењу, правећи социограме који показују односе међу ученицима и
анализирајући разлоге позитивних избора за заједничко обављање наведене активности. Имaли су
прилику да анализирају своју личности израдом и интерпретацијом старије верзије Коронел теста
личности. Неке од тема којима смо се такође бавили биле су: асертивна комуникација, стилови
комуникације, поремећаји понашања са агресивним реакцијама, болести зависности, итд. У највећој
мери, у свом раду у секцији, ученици су се стављали у улогу психолога и самостално пролазили кроз
активности које обављају психолози, процењивали и упознавали себе и своје другове.
За наредну школску годину намеравамо да ажурирамо план секције са интересовањима које су
ученици изразили ове школске године и да уврстимо радионицу о медијској писмености коју ове
школске године нисмо успели да спроведемо на предлог и у сарадњи са наставницом српског језика.
наставник психологије
Стефан Шалипур

Извештај рада секције Црвеног крста 2020/2021.
Секција Црвеног крста услед пандемије ковида ове школске године није функционисала као
ранијих година.
Предвиђене су акције у сарадњи са општинским Црвеним крстом:
- Обука прве помоћи
- Трка за срећније детињство
- Борба против трговине људима
- Предавање о превенцији ХИВ/АИДСа и болести зависности
- Акција ,,Један пакетић много љубави”
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Нажалост, све је то било јако тешко организовати у условима под мерама кризног штаба који су
захтевали што мање људи у затвореној просторији, социјалну дистанцу и ношење маски. Осим обуке
прве помоћи уз помоћ управе школе који су пронашли 2 заинтересоване ученице
(Лаловић Јане и Марковић Мине из 2/2), све остале акције су прошле незапажено.
Надамо се да ће у следећој школској години ковид пандемија нестати и да ће ученици моћи да се
посвете у раду секције Црвеног крста пуним капацитетом.

Професори задужени за рад секције
Небојша Живковић и Весна Брајер

Извештај о остварености плана сарадње са локалном самоуправом
У току школске 2020/21. године остварена је сарадња школе са различитим институцијама и
организацијама. Планиране су, организоване и евалуиране различите активности које су допринеле
већој ангажованости друштвене средине према школи, као и свестранијем укључивању школе у
различите аспекте друштвено-политичког рада и живота.
Као део образовног система Републике Србије, Трговачка школа обављајући образовно-васпитну
делатност остварује сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за
унапређење образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета и образовања, Градским
секретаријатом за образовање, Општином Стари град.
По природи делокруга рада и узимајући у обзир социјалну структуру ученика, школа нужно сарађује са
Центром за социјални рад, Секретаријатом за дечју и социјалну заштиту.
Пошто је школа учесник у пројекту реновирања Канцеларије за јавна улагања, процедурално је
успостављен контакт и 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 и други.
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,з нања 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 су учествовали на „Вождовачком сајму образовања – путоказ” који је одржан у СЦ „Шумице”.
Корисне су повратне информације за поспешивање промотивних активности школе у наредној школској
години.

112

Извештај о остваривању годишњег плана рада школе у школској 2020/2021.

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, Pick&Cloppenbuy.
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 су наставници 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 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 су се укључили у разноврсне активности 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 су се укључили 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
интернет веза 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
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интервјуа за запослење, као и садржај свог CV. 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 ће се повећати запосленост ученика који завршавају програме
стручног образовања и обуке јачањем кооперативног приступа образовању и обукама у економијама
Западног Балкана.
У сарадњи са Привредном комором Србије, промовисан је INTERVET Western Balkans пројекат
Европске комисије за ученике и наставнике наше школе. Представници италијанске организације
„Uniser“ специјализоване за интернационалне програме размене и Привредне коморе Србије
презентовали су пројекат, што је резултирало аплицирањем наших ученика за пројекат и избором две
ученице трећег разреда за реализацију стручне праксе у Словенији.
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 су сарађивали са организацијом Црвени крст –
Стари град. Присуством на промотивним предавањима, ученици су упознати са делокругом ове
организације и могућностима волонтирања.
У циљу унапређења предузетничких знања и вештина, ученици и наставници-ментори 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 и даље ће се неговати сарадња са другим школама,
разноврсним организацијама и институцијама.
Извештај написале
Мелита Ј. Тончев и Марица Кнежевић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ШК. 2020 /2021.
У току школске 2020/2021. одељењске старешине су разматрале питања везана за:
-

Измену календара и почетак online наставе почевши од 30. новембра 2020. године,

-

Сарадњу и комуникацију са ученицима и родитељима током одржавања online наставе,

-

Извршавањем задатака и активности преко друштвених мрежа – Viber-a, WhatsApp-a, G-mail-a,

-

Упознавањем ученика са организацијом рада online наставе,

-

Упознавање ученика првог разреда са „Правилником и кућним редом школе – правима, обавезама и
дужностима ученика”,

-

Упознавање 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
одељењских старешина о формирању регистра за сваки разред, који се налазе у канцеларији
психолога и педагога, који садрже ова 2 формлара

-

Формирање одељењских заједница – избор председништва,

-

Одређивање ученика за ученички парламент,

-

Вођење 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,

-

Упознавање родитеља са распоредом, календаром рада школе и даном за отворена врата предметних
наставника,

-

Упознавање наставника са саставом одељења и битним информацијама везано за рад са ученицима,

-

Снимање 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,

-

Израду свеске са подацима и извештајима о праћењу сваког ученика у одељењу,
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-

Евиденцију о праћењу рада и постигнућа ученика са сметњама у развоју и писању извештаја на
класификационим периодима.

Извештај задужених особа за презентацију школе за шк. 2020/21. годину
Специфични услови одржавања наставе изазване пандемијом COVID19 вируса условили су и
неопходно смањење активности представљања школе како је било уобичајено у претходним годинама.
Предузете су активности везане за визуелни идентитет школе. То се пре свега односи на
графичка решења – лого, флајери, хемијске, блокчићи, тубе за дипломе и слично. Такође, промењен је и
унапређен изглед сајта школе. Постављене су основе за израду промо спота и направљен је план за
његову реализацију и пласирање кроз различите канале маркетинга.
Колеге су укључене у различите пројекте презентације школе. Такође, редовно се учествује на
сајмовима образовања. Ове године су готово у потпуности изостале активности везане за сајмове
образовања, односно сведене су на минимум због ситуације са вирусом. И поред отежаних услова, ипак
су остварена учешћа на појединим сајмовима образовања.
Извештај о учешћу Трговачке школе на Виртуелном сајму образовања у основној школи „Филип
Филиповић”, Београд, 06. 03. 2021. године
Услед актуелне епидемиолошке ситуације, овогодишњи Сајам образовања је организован у
основној школи „Филип Филиповић” у виртуелном облику. Иако су реализатори и учесници наилазили
на бројне изазове, нису одустајали од већ традиционалне активности која је од великог значаја како за
ученике тако и за њихове родитеље. Виртуелни сајам образовања је организован у периоду од 4. до 5.
марта 2021. године према унапред дефинисаној сатници којом је спречено окупљање великог броја
гостију. Циљ Виртуелног сајма образовања био је прикупљање информација, размена искуства и
сагледавање понуда средњих школа из свих углова. Учешће на Виртуелном сајму образовања је узела и
Трговачка школа са професором економске групе предмета Бојовић Алексом и ученицима као
представницима сва четири образовна профила (трговац, трговински техничар, комерцијалиста и
аранжер у трговини). Акценат је био, како на промоцији школе, тако и на промоцији дуалног
образовања које се спроводи у Трговачкој школи, односно могућностима које пружа дуално образовање.
Ученици/представници сва четири образовна профила су, кроз разговор са ученицима основне школе
„Филип Филиповић”, поделили своја искуства из Трговачке школе.
Направљен је и кратак видео материјал са Виртуелног сајма образовања, где се види које су све
активности спроведене, како од стране професора, тако и од стране ученика.
Извештај са Сајма образовања, одржан 19. 06. 2021. године
Општина Вождовац и ОШ „Филип Филиповић” организовале су дана 19. 06. 2021. год. у
Установи „Вождовачки центар – Шумице” Сајам образовања – Путоказ за вождовачке основце, који је
окупио око 30 средњих школа и гимназија међу којима је била и наша, Трговачка школа. Нашу школу
представљали су ученици: Урош Прентовић 3/2, Ђоловић Алекса 3/2 и Андреј Костадиновић 3/8 и
наставници Јелена Ћурдић, Сандра Јевтић, Дејана Ћалић и Јулијана Новичић. Програм Трговачке школе
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свим заинтересованим будућим средњошколцима приказан је уз презентацију школе и видео материјале
о њеном историјату и дуалном образовању.Наш штанд посетио је и заменик председника Општине
Вождовац, Слободан Симоновић, који је похвалио рад наставника и ученика за време реализације
наставе по комбинованом моделу.

Координатор:
Урош Јевремовић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ САЈТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
Сајт Трговачке школе www.trgovackaskola.edu.rs сваке године па и ове се уредно води и
ажурира. У првом и другом полугодишту школске 2020/2021. године, на сајту су редовно објављиване
Вести за редовне и ванредне ученике, ажурирана је почетна страница сајта и додата је могућност да
путем линка наставници приступе ЕС Дневнику односно родитељи страници Мој ЕС Дневник.
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Постављен је беџ који је школа добила поводом учествовања у „Selfie” пројекту, постављена је пречица
ка „You Tube” каналу школе, „Instagram” профилу школе, календар и распоред часова.
Школски сајт је пратио и Наставу за време ванредног стања и у складу са тим 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 још неке
странице на сајту: Кутак за родитеље и галерија.
У прилогу се налази аналитика за сајт у периоду од 01. 09. 2020. до 07. 07. 2021. године. Укупан
број сесија (временски период током ког корисник остварује интеракцију са сајтом) био је 39.333 за
наведени преиод. Укупно је прегледано 93.069 страница од пристиглих посета сајту.

Особе задужене за ажурирање сајта:
Димитријевић Маријан
Јевремовић Урош
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УСПЕХ УЧЕНИКА
По календару образовно-васпитног рада Министарства просвете за школску 2020/2021. годину,
настава је почела 01. 09. 2020. године. Због епидемиолошке ситуације Прво полугодиште је трајало до
18. 12. 2020. године, а зимски распуст је почео у понедељак, 21. 12. 2020. године, а завршио се 17.
јануара 2021. године. Друго полугодиште је почело у понедељак 18. јануара 2021. године, а наставна
година се завршила у уторак, 22. јуна 2021.
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 уторак 01. јуна 2021. 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 2020/2021.године

ПЛАНИРАНИ И ОДРЖАНИ ЧАСОВИ НА КРАЈУ ШК. 2020-2021. ГОДИНЕ ЈУН
РАЗРЕД
I
II
III
IV
СВЕГА

ПЛАНИРАНО
13646
13681
13347
7976
48650

ОДРЖАНО
13463
13600
13268
7938
48269

%
98.66
99.41
99.41
99.52
99.25

НЕОДРЖАНО
183
81
79
38
381

%
1.36
0.60
0.60
0.48
0.76

У првом разреду планирано је 13646 часова, одржано је 13463 односно 98,66%, неодржано је 183 часа,
односно 1,36%. У другом разреду планирано је 13681 час, одржано је 13600, односно 99,41%, неодржано
је 81 час, односно 0,60%. У трећем разреду планирано је 13347 часова, одржано је 13268 часова, односно
99,41%, неодржано је 79 часова, односно 0,60%. У четвртом разреду планирано је 7976 часова, одржано
је 7938 часова, односно 99,52%, неодржано је 38 часова, односно 0,48%. На нивоу целе школе,
планирано је 48650 часова, одржано је 48269 часова, односно 99,25%, неодржано је 381 час, односно
0,76%.
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ОПРАВДАНИ И НЕОПРАВДАНИ часови на крају школске 2020/2021. годинe
ОПРАВДАНИ И НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНЦИ НА КРАЈУ ШК. 2020-2021. ГОДИНЕ ЈУН
РАЗРЕД
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
СВЕГА:

ОПРАВДАНИ
21059
20324
25428
13395
80206

НЕОПРАВДАНИ
3414
1759
1855
469
7497

УКУПНО
24473
22083
27283
13864
87703

БРОЈ УЧЕНИКА
265
266
267
173
971

ПРОСЕК ИЗОСТАНАКА
93.33
84.22
102.24
80.97
90.19

У првом разреду оправдано је 21059 часова, неоправданих 3414 часова, укупно 24473 односно 93,33
изостанака по ученику. У другом разреду оправдано је 20324 часова, неоправдано 1759, укупно 22083,
односно 84,22 изостанака по ученику. У трећем разреду оправданих часова 25428, неоправданих 1855
часова, укупно 27283 часова, односно 102,24 по ученику. У четвртом разреду оправданих часова 13395,
неоправданих 469 часова, укупно 13864 часова, односно 80,97 по ученику. На нивоу школе оправданих
часова 80206, неоправданих 7497 часова, укупно 87703 односно 90,19 изостанака по ученику.

УСПЕХ ЗАВРШНИ РАЗРЕДНИ:

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више
слабих

Просек
изостанака

Средња оцена
успеха

1. 3/8
2. 3/9
3. 3/10
4. 3/11
СВЕГА:

Број ученика

Одељење

Ред. бр.

ТРГОВАЦ - III РАЗРЕД ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020 2021. године 31.08.2021.

26
23
24
21
94

25
22
22
21
90

96.15
95.65
91.67
100.00
95.74

1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

1
2
2
2
7

6
3
5
7
21

15
16
13
12
56

3
1
2
0
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

129.62
121.78
132.41
116.95
125.19

3.09
3.10
3.16
3.27
3.16
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Број ученика

Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена успеха

1.
4/1
2.
4/2
3.
4/3
4.
4/4
5.
4/5
6.
4/6
7.
4/7
СВЕГА:

28
23
24
21
22
28
27
173

28
23
24
21
22
28
27
173

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6
11
1
1
5
10
4
38

10
3
12
5
9
15
16
70

12
9
11
15
8
3
6
64

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

58.43
62.87
104.63
103.24
77.91
77.43
82.26
80.97

3.77
3.97
3.61
3.21
3.77
4.20
3.87
3.77

Редни број

Одељење

АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР И КОМЕРЦИЈАЛИСТА - IV РАЗРЕД ПРЕГЛЕД
УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРAЈУ ШКОЛСКЕ 2020-2021. године 31.08.2021.

Завршни разреди четврте године остварили су следећи успех: 4/1-7 – аранжер у трговини, трговински
техничар и комерцијалиста – од укупно 173 ученика, у августу позитивних је 173 односно 100%,
одличних 38, врло добрих 70, добрих 64 и довољних 1 ученик, а средња оцена успеха је 3,77.
Ученици завршних разреда образовног профила трговац – 3/8-11 остварили су следећи успех: од укупно
94 ученика, позитивних је 90 односно 95,74%, седам одличнних, врло добрих 21, добрих 56 и 6
довољних четири ученика није завршило разред. Просек изостанака по ученику је 125,19, а средња
оцена је 3,16.

УКУПАН УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 31.08.2021. године
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Позитивни

% позитивних

Недовољни

Неоцењени

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Са 1 слабом

Са 2 слабе

Са 3 и више слабих

Просек изостанака

Средња оцена
успеха

1
2
3
4
УКУП
НО

Број ученика

Разред

ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020 - 2021. године НВ 31.08.2021.

261
265
267
173

237
262
263
173

90.80
98.87
93.63
100.00

24
3
4
0

0
0
0
0

19
29
27
38

100
101
95
70

107
118
126
64

11
14
14
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

93.33
84.22
102.24
80.97

3.31
3.41
3.35
3.77

966

935

96.79

31

0

113

366

415

40

0

0

0

90.19

3.46
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УКУПАН УСПЕХ УЧЕНИКА ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ ПО ГОДИНАМА, ОД ПРВЕ ДО ЧЕТВРТЕ
- У првом разреду од укупно 261 ученик, 237 ученика је позитивно, односно 90,80%, одличан успех 19
ученика, врло добрих 100, добрих 107, довољних 11, а понавља разред 24 ученика, а средња оцена
успеха је 3,31.
- У другом разреду од укупно 265 ученика, 262 ученика је позитивно, односно 98,87%, одличан успех 29
ученика, врло добрих 101, добрих 118, довољних 14, а понавља разред три ученика, а средња оцена
успеха је 3,41.
- У трећем разреду од укупно 267 ученика, 263 ученика је позитивно, односно 93,63%, одличан успех 38
ученика, врло добрих 70, добрих 64, довољних 1, а понавља разред четири ученика, а средња оцена
успеха је 3,35.
- У четвртом разреду од укупно 173 ученика, позитивних је 173 односно 100%, одличних 38, врло
добрих 70, добрих 64 и довољни један ученика, а средња оцена успеха је 3,77.
НАЈБОЉЕ ОДЕЉЕЊЕ ПО СРЕДЊОЈ ОЦЕНИ УСПЕХА
НАЈБОЉЕ ОДЕЉЕЊЕ ПО % ПРОЛАЗНОСТИ

4/6(4.20)
2/3,4,5,6,7,10;3/1,6,7,11;4/17(100%)

НАЈБОЉЕ ОДЕЉЕЊЕ ПО БРОЈУ ИЗОСТАНАКА
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

1/7(46.07)
ООС-223; УОС-150;УОВ21;УД-1;

НЕДОВОЉНЕ ОЦЕНЕ

116

ПРОСЕЧНО ИЗОСТАЈАЊЕ СА НАСТАВЕ

90.19

Најбоље одељење по средњој оцени успеха је 4/6 комерцијалисти, са средњом оценом 4,20. Најбоља
одељења по степену пролазности су 4/1-7, 3/1,6,7,11 2/3,4,5,6,7,10 – 100%; Најбоље одељење по броју
изостанака је 1/7; 46,07 по ученику. Укупно је изречено 395 васпитних и васпитно дисциплинских мера,
116 недовољне оцене и просечно изостајење са наставе је 90,19 по ученику на нивоу школе. Средња
оцена успеха је 3,46.
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНИМ И МАТУРСКИМ ИСПИТИМА
ТРГОВАЦ:
Одељење
3/8
3/9
3/10
3/11
Укупно

Одличан
3
4
7
5
19

Успех ученика на завршном испиту
Врло добар
Добар
Довољан
12
8
2
3
11
4
8
6
1
3
8
5
26
33
12
124

Укупно
25
22
22
21
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За образовни профил ТРГОВАЦ, укупно је изашло 90 ученика. Постигнут је следећи успех: одличан 19
ученикa, врло добрих 26, добрих 33 ученика и довољних 12 ученика.
АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ:
Одељење
4/1

Одличан
8

Успех ученика на матурском испиту
Врло добар
Добар
12
8

Довољан
0

За образовни профил АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ, укупно је изашло 28 ученика. Постигнут је следећи
успех: одличан 8 ученик, врло добрих 12 и добрих 8 ученика.
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР:
Одељење
4/2
4/3
4/4
4/5
Укупно

Одличан
9
7
2
6
24

Успех ученика на матурском испиту
Врло добар
Добар
12
2
15
2
14
5
12
4
53
13

Довољан
0
0
0
0
0

За образовни профил ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР, укупно је изашло 90 ученика. Постигнут је следећи
успех: одличан 24 ученика, врло добар 53 и добар 13 ученика.
КОМЕРЦИЈАЛИСТА:

Одељење
4/6
4/7
Укупно

Одличан
4
1
5

Успех ученика на матурском испиту
Врло добар
Добар
19
5
10
12
29

17

Довољан
0
4
4

За образовни профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА, укупно је изашло 55 ученика. Постигнут је следећи успех:
одличан 5 ученика, врло добар 29, добар 17 и довољан успех 4 ученика.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2020 / 2021.
НАСТАВА
ДОПУНСКА
ДОДАТНА
СЕКЦИЈЕ
СВЕГА:

ПЛАНИРАНО
535
489
578
1602

ОДРЖАНО
384
156
182
722

%
71,77
31,91
31,48
45,06

НЕОДРЖАНО
151
333
396
880

%
28,23
68,09
68,52
54,94

За школску 2020/2021. годину реализована је допунска, додатна настава и секције.
Планирано је 535 часова допунске, одржано је 384, односно 71,77%, није одржано 151 часова, односно
28,23%.
Планирано је 489 часова додатне, одржано је 156, односно 31,91%, није одржано 333 часова, односно
68,09%.
Планирано је 578 часова секција, одржано је 182, односно 31,48%, није одржано 396 часова, односно
68,52%.
На нивоу школе, планирано је укупно 1602 часа додатне, допунске и секција, одржано је 722 часова,
односно 45,06%, није одржано 880 часова односно 54,94%. Одступања од планираних часова су
последица епидемиолошке ситуације у којој смо били, комбинованог начина рада и наставе на даљину.

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

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

4,08
3,95
3,80
4,20

ОБРАЗОВАЊЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
У школској 2020/2021. 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.
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У школској 2020/2021. 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

86
4
1
3
2
1
2
8

Број испита ванредних ученика одржаних у школској 2020/2021. години приказан је следећом
табелом:
РАЗРЕД
ПРИЈАВИЛИ ИЗАШЛИ ПОЛОЖИЛИ
ПАЛИ
ОДУСТАЛИ
96
91
84
7
5
I
120
112
111
1
8
II
90
73
60
13
17
III
319
289
270
19
30
IV
33
33
33
0
0
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
658
598
558
40
60
УКУПНО
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