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ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

„Деспот Ђурађ“ 

СМЕДЕРЕВО 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 
 ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021/22. год.  

1. Увод 
Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ” са седиштем у Смеде-

реву бележи своје постојање као јединица модерног средњег стручног образовања Републике 

Србије. Иако њени корени досежу у дубљу прошлост града Смедерева, као самостална уста-

нова формирана је 1991. године осамостаљивањем једног дела некадашњег Образовног центра 

„25. мај”, када је у посебну установу издвојена и Економско-трговинска школа у Смедереву. 

Првобитни назив школе био је Средња стручна школа „Деспот Ђурађ”, а садашњи назив, 

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ”, настао је 1998. године. Се-

диште школе данас се налази у објекту некадашње Пољопривредне школе у Смедереву, која је 

прву генерацију ученика уписала давне 1946. године. 

Школа је добила своје име по деспоту Ђурђу Бранковићу, једном од најобразованијих 

европских владара свог времена и утемељивачу града Смедерева. Са поносом се носи име вла-

дара који је на свом двору неговао књижевност, писменост и музику, који је око себе окупљао 

најписменије и најобразованије људе, који је поседовао велику библиотеку и који је био 

одлучан бранитељ православља. Смедеревска тврђава, посебан украс нашег града, коју је у 

првој половини петнаестог века на ушћу реке Језаве у Дунав подигао деспот Ђурађ Бранко-

вић, једна је од највећих средњовековних европских тврђава. 

Решењем Окруж. привр. суда у Пожаревцу 1-2212-00 Фи. 592/91, регистрована је Сре-

дња стручна школа „Деспот Ђурађ”. Одлуком Школског одбора од 14.8.1998. школа мења име 

у Текстилно-технолошка и пољопривредна школа “Деспот Ђурађ”. Седиште Школе је у Ул. 

Црвене армије 156 у Смедереву, решењем Привредног суда у Пожаревцу FI-100/2018. 

У школи су се образовали ученици у оквиру три подручја рада и 8 образовних профила:  

1. Текстилство – кожарство 

1.1. модни кројач     3 године III ст. ст. сп. 

2. Хемија и неметали 

2.1. техничар за заштиту животне средине  4 године IV ст. ст. сп. 

3. Пољопривреда, производња и прерада хране 

3.1. ветеринарски техничар    4 године IV ст. ст. сп.  

3.2. пољопривредни техничар   4 године IV ст. ст. сп.  

3.3. прехрамбени техничар    4 године IV ст. ст. сп. 

3.4. оператер у прехрамбеној индустрији  3 године III ст. ст. сп 
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3.5. пекар      3 године III ст. ст. сп.  

3.6. месар      3 године III ст. ст. сп. 

3.7. прерађивач млека     3 године III ст. ст. сп 

2. Услови рада школе 

2.1. Материјално-технички услови рада школе 

Планирање, организовање и остваривање образовно–васп. рада у шк. 2021/22. г. је одре-

ђено правилницима, уредбама, стручним упутствима и закључцима Кризног штаба и Ми-

нистарства просвете, науке и технолошког развоја због присутне заразне болести Ковид-19: 

 Стручно упутство за организовање и остваривање и остваривање образовно–васпи-

тног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години 

 Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 

2021/2022. г. Бр. 601-00-00031/2021-15 од 25.8.2021. г. 

 Упутство о мерема заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе. 

 Препоруке за почетак образовно–васпитног рада у школској 2021/2022. г. 

 Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у 

раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама 

локалне самоуправе и на одређене категорије ученика за почетак школске 2021/2022. г. 

 Закључак  08 Број: 53-7048/2021-1 од 28.7.2021. г. 

Школа је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја добила преци-

зне инструкције за наставак рада у условима пандемије, наставом на даљину.  

Наставни процес је реализован путем online платформи Google учионице и Мicrosoft 

тимова. Наставом на даљину су били обухваћени сви ученици уз огромно ангажовање наста-

вника и стручних сарадника.  

Материјални услови рада школе су били одлични. Подршка локалне управе у погледу 

материјалних средстава је била одговарајућа и правовремена. Створен је веома повољан амби-

јент за рад запослених и ученика.  

Школа располаже са десет учионица у А крилу и девет учионица у Б крилу, два каби-

нета за информатику, кабинет за биологију, кабинет за хемију, кабинет за прераду хране, ка-

бинет за кројење и моделовање одеће са рачунарима, текстилну радионицу, пекарску радио-

ницу у којима је настава реализована у потпуности. На школској економији се рализују часо-

ви практичне наставе, блока и професиналне праксе за пољопривредне и ветеринарске техни-

чаре у амбуланти и специјализованој учионици.  

У периоду 7 - 18. јуна 2022. г. су успешно реализовани завршни и матурски испити. 

2.2. Кадровски услови 

Образовно-васпитни рад у школи омогућавало је 104 запослена радника, а од тога нас-

таву је изводило 68 наставника, директор, три стручна сарадника (педагог, библиотекар и 

психолог) и четири помоћна наставника.  

Током полугодишта ангажоване су стручне замене за колеге које су биле на боловању.  
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3. Резултати успеха ученика у редовној настави 

3.1. Бројно стање ученика на почетку шк. 2021/22. г. (1.9.2021) 

Одељ. Степ. струч. ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА Број ученика 

1-1 3 Модни кројач Вера Кацаревић 15 

1-3 4 Ветеринарски техничар Светлана Манџуковић 28 

1-5 4 Техничар за заштиту животне средине Марија Ђурђевић 28 

1-7 3 Оператеру прехрамбеној индустрији Цаја Јовановић 17 

1-8 3 Пекар -Месар Јелена Вукашиновић 19 (9+10) 

Први разред 107 

2-1 3 Модни кројач Марија Ђулић 22 

2-3 4 Ветеринарски техничар Александра Љубисављевић 22 

2-5 4 Техничар за заштиту животне средине Бојана Матић 27 

2-6 4 Месар – Прерађивач млека Братислава Милетић 15 

2-7 3 Оператеру прехрамбеној индустрији Александра Луковић 22 

2-8 3 Пекар Снежана Филиповић 23 

Други разред 131 

3-1 3 Модни кројач Гордана Филиповишћ 22 

3-3 4 Ветеринарски техничар Драган Живанчевић 19 

3-4 4 Пољопривредни техничар Јадранка Живковић 19 

3-5 4 Техничар за заштиту животне средине Зорица Вишекруна 20 

3-7 3 Оператеру прехрамбеној индустрији Маја Андријевић 26 

3-8 3 Пекар-Месар Оливера Ђерић 34 (17+17) 

Трећи разред 140 

4-2 4 Прехрамбени техничар Олгица Спасић 25 

4-3 4 Ветеринарски техничар Биљана Стојковић 22 

4-4 4 Пољопривредни техничар Славица Аврамовић 23 

4-5 4 Техничар за заштиту животне средине Данијела Петровић 22 

Четврти разред 92 

Укупно 470 

3.2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I 

полугодишта шк. 2021/22. г. 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 На почетку школске године уписано 447  ученика; 

 До краја првог полугодишта исписало се 32 ученика (12м. + 20ж.), и то: у првом 16 

ученика (7м+9ж), другом 12 ученика (5м+7ж), у трећем 4 ученика (0м+4ж), и у четвртом 

ниједан ученик; 

 На ванредно школовање није прешао ниједан ученик; 

 Уписано (накнадно) до краја првог поугодишта 5 ученика (4м+1ж), и то у први разред 

свих 5 ученика; 

 Нема искључених ученика. 
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БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА: 

 Први разред: 90 (мушких 37; женских 53); 

 Други разред: 116 (мушких 50; женских 66); 

 Трећи разред: 122 (мушких 60; женских 62); 

 Четврти разред: 92 (мушких 32; женских 60); 

 Свега ученика 420 (мушких 179 /41%/; женских 241 /59%/). 

УСПЕХ  

 Са позитивним успехом је 235 ученика (55,95%):  

I II III IV 

 Одлични:  1 3 4 10 = 18 (4,29%);  

 Врло добри:  16 18 29 26 = 89 (21,19%); 

 Добри:  24 40 31 27 = 122 (29,05%)  

 Довољни:  1 2 2 1 = 6 (1,43%). 

 Укупно:  42 63 66 64 = 235 (55,95%) 

 Недовољан успех има 117 ученик (27,86%); 

 Са једном недовољном оценом је 55 (13,10%); 

 Са две недовољне оцене је 25 (5,95%); 

 Са три и више недовољних оцена је 37 (8,81%) ученика. 

 Неоцењених ученика је 68 (16,19%). 

Од одељења највећи % позитивних је у 3/3 (100%), 2/3 (80,95%), 2/6 (80%), 4/3 (77,27%), 

4/5 (77,27), 3/4 (68,75%) и 3/5 (68,42%). Најнижа пролазност је у 3/1 (27,78%), 1/8 (31,25%), 3/8 

(36,67%), 2/8 (38,89%), 3/7 (40,91%), 2/7(41,67%).  

Од разреда најбољи успех имају ученици четвртог разреда (69,85%), трећег (57,08%), 

другог (56,43%) и првог (47,17%) ученика са позитивним успехом. 

ПО ПОДРУЧЈИМАРАДА УСПЕХ ЈЕ СЛЕДЕЋИ:  

 Пољопривреда и ветерина 71,89%; 

 Хемија 61,85% 

 Производња и предада хране 48,40% 

 Текстилство 43,47% 

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА:  

ВЕЋИ БРОЈ НЕДОВОЉНИХ ОЦЕНА:  

 Математика; 

 Физика; 

 Српски језик и књижевност; 

 Енглески језик; 

 Организација пословања; 

 Аналитичка хемија; 

 Сточарство са исхраном; 

 Општа и неорганска хемија; 

 Органска хемија; 

 Конт. квалитета у прех. индустрији; 

 Здравствена безбедност хране; 

ВЕЋИ БРОЈ НЕОЦЕЊЕНИХ: 

 Математика 

 Српски језик 

 Енглески језик 

 Физичко 

 Прерада меса 

 Хемија 

 Прехрамбена технологија 

 Здравствена безбедност хране 

 Операције и мерења у пекарству 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА: 

 Укупан број изостанака у школи је 42875 (102,32 по ученику); 

 Оправданих је 39449 (93,93 по ученику); 

 Неоправданих је 1529 (3,64 по ученику). 

Најмањи број изостанака: 

 3/3 (35,06); 1/5 (58,48); 1/3 (63,17); 4/5 (78,18); 2/5 (82,73); 3/5 (83,11); 2/3 (84,52)... 

 Највећи број изостанака: 

 2/7 (182,29); 3/8 (164,33); 1/1 (160,11); 3/7 (153,23); 2/1 (143,24); 3/4 (110,19); 2/8 (106,72). 

Од разреда најмање су изостајали ученици четвртог разреда (87,43 по ученику), првог 

(92,23 изостанка по ученику), па трећег (107,5 по ученику) и другог (115,47 по ученику). 

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 Васпитне мере: 

 ООС 6  +  35  +  9  +  10  =  60 

 УОС 10 + 23  +  15 +  6   =  54 

 УОВ 4  +  14  +  8   + 13  =  39 

 Укупно 20 +  72 +  32 + 29  =  153 

 Васпитно-дисциплинске мере: 

 УД  0+0+0+0 =0 

 УНВ 0+0+0+0 =0 

 Искључење 0+0+0+0 =0  

 Укупно 0+0+0+0 =0 

 Свега васпитно-дисциплинских мера: 0 

 Свега изречених мера: 153 

ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА: 

 Први разред: 1 

 Други разред: 3 

 Трећи разред: 4 

 Четврти разред: 10  Свега: 18 

ПОРЕЂЕЊА: 

Школска година 2016/17. 2017/18. 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Пролазност 63,3% 63,64% 64,45% 65,20 52,05 55,95 

Изостанци 87,0 74,79 75,03 82,16 41,05 102,32 

Одлични ученици 46 (6,9%) 32 30 29 27 18 

Васпитне и васп.-дисципл. мере 258+20=278 203+9=212 192+4=196 172+4=176 83+1=84 153+0 

Осипање ученика 
28+5 на 

ванредно 

36+5 на 

ванредно 

55+4 на 

ванредно 

29+1 на 

ванредно 

24+1 на 

ванредно 

32+0 на 

ванреедно 

ЗАКЉУЧЦИ:  

 Резултати успеха на основу пролазности су нешто лошији у односу на претходну школску 

годину за скоро 4% (52,05% - 55,95%); 

 Број неоцењених ученика је у већој мери смањен 123 (23,98%) – 68 (16,19%). 
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 Број изостанака је значајно увећан (41,05 – 102,32) по ученику у односу на прошлу 

школску годину; 

 Велики је распон броја изостанака по одељењима (35 до 182,29 по ученику);  

 Повећан је значајно број васпитних мера за 69 (84 - 153); 

 За 9 мањи је број одличних ученика (27 - 18) ; 

 Осипање ученика у односу на претходну годину је веће за 8 (24 - 32), не рачунајући 

ученике који су прешли на ванредно школовање. 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА: 

 Допунски рад и упућивање ученика у методе и технике успешног учења; 

 Наставак посете наставних часова; 

 Наставак додатне подршке ученицима у образовно-васпитном раду; 

 Континуирано праћење напредовања ученика у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у средњем образовању и васпитању „Службени гласник РС“ број 68/15. 

 Појачан превентивни васпитни рад са ученицима од стране свих учесника образовно-

васпитног рада; 

 Размена искустава наставника у циљу унапређивања васпитно-образовног рада (тимски 

рад; корелација; угледни часови и сл.); 

 Побољшати маркетинг школе како бисмо уписали већи број ученика следеће шк. године; 

 Упознавање Школског одбора, Ученичког парламента и Савета родитеља са резултатима 

успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта.  

Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић 

3.3. Успех и дисциплина ученика на крају шк. 2021/22. г. након 

поправних и разредних испита 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 На почетку школске године уписано 432 ученика; 

 До краја другог полугодишта исписао се 35 ученика (16м. + 19ж.), и то: у првом 15 

ученикa (8м+7ж), другом 15 ученика (8м+7ж), у трећем 5 ученика (0м+5ж); 

 На ванредно школовање није прешaо ниједан ученик;  

 Уписано (накнадно) до краја школске године 4 ученика (4м+0ж), и то у први разред свих 4 

ученика (4м+0ж)  

 Нема искључених ученика 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА: 

 Први разред: 87 (мушких 36; женских 51); 

 Други разред: 111 (мушких 46; женских 65); 

 Трећи разред: 121 (мушких 60; женских 61); 

 Четврти разред: 92 (мушких 32; женских 60); 

 Свега ученика 411 (мушких 174/41%/; женских 237/59%/). 

УСПЕХ  

Пролазност - са позитивним успехом је 396 ученика (96,35%):  
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I II III IV 

Одлични:  2 6 14 13 = 35 (8,52%);  

Врло добри:  18 19 31 33 = 101 (24,57%); 

Добри:  49 67 62 41 = 219 (53,28%)  

Довољни:  11 12 14 4 = 41 (9,98%). 

Укупно:  80 104 121 91 = 396 (99,35%) 

 Након полагања поправних и разредних испита недовољан успех има 9 (2,19%) ученика и 

6 ученика (1,46%) је неоцењено – тако да 15 ученика (3,65%) нису завршили разред 

 Од одељења 100% позитивних је у 1/1, 2/5, 2/6, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 4/3, 4/4 и 4/5.  

 Најнижа пролазност је у 2/7 (81,82%), 1/5 (86,21%), 1/7 (92,31%) и 1/8 (93,75%), 2/1 и 2/8 

(94,12%). 

 Од разреда најбољи успех имају ученици трећег разреда (100%), четвртог (99%), другог 

(94,22%) и затим првог (93,5%)позитивних ученика. 

По подручјима рада успех је следећи:  

 Пољопривреда 98,41% 

 Текстилство 98,04% 

 Хемија 96,55%; 

 Производња и предада хране 94,75% 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА: 

 Укупан број изостанака у школи током шк. 2021/22. г. је 42528 (103.22 по ученику); 

 Оправданих је 40558 (98,44 по ученику); 

 Неоправданих је 1544 (3,75 по ученику). 

Најмањи број изостанака: 3/3 (35); 1/5 (58,48) 1/3 (69,19); 3/5 (83,63); 2/3(84,52); 1/7 (85,46); 

4/3 (95,95) ... 

Највећи број изостанака: 2/7 (198,86); 3/8 (164,33); 3/7 (153,23); 2/1 (143,24); 1/1(134,89); 3/4 

(117,53); 2/8 (113,12); 2/6 (103,67)... 

Од разреда најмање су изостајали ученици првог разреда (79,39 по ученику), па четвр-

тог (86,12 по ученику), трећег (115,93 изостанака по ученику) и другог (122,45 по ученику). 

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Васпитне мере: 

   I II III IV УК. 

ООС  4 9 12 2  =27 

УОС  7 16 25 3  =51 

УОВ  7 25 8 16  =56 

Укупно 18 50 45 21 =134 

Васпитно-дисциплинске мере 

УД   0 0 0 0  =0 

УНВ   0 0 0 0 =0 

Искључење  0 0 0 0  =0  

Укупно  0 0 0 0  =0 

Свега васпитних мера: 134 Свега васпитно-дисциплинских мера: 0 

Свега изречених мера: 134 
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ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА:  

Похвале одличних ученика: 

Први разред: 2 

Други разред: 6 

Трећи разред: 14 

Четврти разред: 13  Свега: 35 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ДИСЦИПЛИНЕ УЧЕНИКА У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ: 

 Континуиранао праћење напредовања ученика комбиновањем више техника оцењивања 

постигнућаученика; 

 Организовање допунског рада и додатне образовне подршке за ученике са сметњама у 

развоју и испољеним тешкоћама у учењу, као и занадарене ученике; 

 Континуиран појачан превентивни васпитни рад са ученицима од стране свих учесника 

образовно-васпитног рада; 

 Размена искустава наставника у циљу унапређивања свих облика васпитно-образовног 

рада (тимски рад; корелација; угледни часови; утврђивање и отклањање неуспеха 

ученика; примена савремених наставних принципа, облика и метода рада и сл.); 

 Унапређивање система праћења напредовања ученика и вредновања њихових постигнућа. 

Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић 

3.4. Резултати поправног испита у августовском испитном року 

шк. 2021/22. г. 

3.4.1. Табеларни приказ резултата по одељењима и разредима 

I разред-август 2022. 

одељење број ученика са 1 негативном  са 2 негативне положило није положило 

I-1 1 1 0 1 0 

I-3 6 1 5 6 0 

1-5 4 0 4 3 1 

1-8 1 1 0 0 1 

укупно 12 3 9 10 2 

Табела1. Реализација поправног испита у одељењима I разреда 
 

II разред-август 2022. 

Одељење број ученика са 1 негативном  са 2 негативне положило није положило 

II-1 3 3 0 3 0 

II-3 1 0 1 0 1 

II-5 11 5 6 11 0 

II-7 3 3 0 3 0 

II-8 4 4 0 4 0 

укупно 22 15 7 21  1 

Табела 2. Реализација поправног испита у одељењима II разреда 
 

III разред-август 2022. 

Одељење број ученика са 1 негативном  са 2 негативне положило није положило 

III-8 1 0 1 1 0 

укупно 1 0 1 1 0 

Табела 3. Реализација поправног испита у одељењима III разреда 



 

 

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО 

[11] 

IV разред-август 2022. 

одељење број ученика са 1 негативном  са 2 негативне положило није положило 

IV-4 1 1 0 1 0 

укупно 1 1 0 1 0 

Табела 4. Реализација поправног испита у одељењима IV разреда 
 

I-IV разред-август 2022. 

разред број ученика са 1 негативном  са 2 негативне положило није положило 

I 12 3 9 10 2 

II 22 15 7 21 1 

III 1 0 1 1 0 

IV 1 1 0 1 0 

укупно 36 19 17 33 3 

Табела 5. Реализација поправног испита по разредима 

3.4.2. Извештај о реализацији поправног испита у августовском 

испитном року шк. 2021/22. 

Поправни испит у августовском испитном року реализован је у периоду од 19-

23.08.2022. године. Из 11 од 21 одељења од првог до четвртог разреда испите је полагало 36 

ученика из 13 наставних предмета. 19 ученика су полагала испит из једног, а 17 ученикa из 

два наставна предмета. Полагало је 12 ученика првог, 22 другог, 1 трећег и 1 ученик четвртог 

разреда. Из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране полагало је 17 

кандидата и то 1 у области пољопривреде, 7 у области ветерине и 9 у области производња и 

прерада хране. Из подручја рада Текстилство и кожарство полагало је 4 ученика, док је из 

подручја рада Хемија и неметали полагало 15 ученика.  

Међу ученицима четвртог степена највише кандидата је било из одељења другог разре-

да одељења техничар за заштиту животне средине 2/5 – 11, а у трећем степену 4 из одељења 

2/8, образовни профил пекар. Од 36 кандидата у августовском испитном року поправни испит 

је положило 33 ученика, док 3 ученика нису положила.  

Разред није завршило укупно 15 ученика - 14 у незавршним и 1 у завршним разредима. 

Поправни испит није положио по 1 ученик из одељења 1/5, 1/8 и 2/3.  

Из одељења 4/5 1 ученик који није завршио разред се упућује да школовање доврши у 

својству ванредног ученика у складу са законским прописима. 

Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић 

3.4.3. Број поноваца на крају школске 2021/22. године 

Одељење Број поноваца 

1/3 1 

1/5 4 

1/7 1 

1/8 1 

2/1 1 

2/3 1 

2/7 4 

2/8 1 

4/2 1 

УКУПНО: 15 

Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић 
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3.5. Извештај са матурских и завршних испита у јунском испит. 

року шк. 2021/22. 

Матурски и завршни испити у јунском испитном року реализовани су у периоду од 

9.6.2022. до 16.6.2022. године. 

МАТУРСКИ ИСПИТ  

За полагање матурског испита пријавило се 87 редовних ученика из четири одељења 

четвртог степена, подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 4-2 прехрамбени 

техничар, 4-3 ветеринарски техничар и 4-4 пољопривредни техничар, Хемија и неметали 4-5 

техничар за заштиту животне средине. Сви пријављени кандидати су приступили полагању 

матурског испита и показали следећи успех: 

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР  

Испит пријавило 24 ученика. Сви си изашли на испит и њих 22 је положило. Испит 

нису положила 2 ученика. Успех на испиту: 5 одличан, 11 врло добрих, 6 добрих, са 

довољним успехом није ниједан ученик. Средња оцена 3,71. 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

Испит пријавило 22 ученика. Сви су изашли на испит, и 21 је положио. Испит није 

положио 1 ученик. Успех на испиту: 8 одличних, 9 врло добрих и 4 добрих. Средња оцена 4,1. 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

Испит пријавило 20 ученика. Сви пријављени су полагали испит , док је њих 19 

положило. Испит није положио 1 ученик. Успех на испиту: 3 одлична, 10 врло добрих, 6 

добрих. Један ванредни ученик је полагао испит и положио га је са врло добрим успехом. 

Средња оцена 3,63. 

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Испит пријавило 21 ученик. Сви пријављени су полагали испит и сви су положили. 

Успех на испиту: 10 одличних, 7 врло добрих, 4 добрих. Средња оцена 4,28. 

Матурски испит у јунском испитном року полагало је 87 ученика, положило је 83 и 4 

ученика није положило. Пролазност на матурском испиту је 95,4%. Средња оцена на 

матурском испиту је 3,93. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

За полагање завршног испита у јунском року пријавило се 68 редовних ученика из 3 

одељења трећег степена, подручја рада Текстилство и кожарство 3-1 модни кројач и Пољо-

привреда, производња и прерада хране 3-7 оператер у прехрамбеној индустрији и 3-8 пекар и 

месар. Сви кандидати су приступили полагању завршног испита и показали следећи успех: 

МОДНИ КРОЈАЧ 

Испит је пријавило 18 ученика и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 15 

ученика. Успех на испиту: одличан 1, врло добар 7, добар 3, довољан 7. Средња оцена на 

завршном испиту је 3,11. 
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ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Испит је пријавило 21 ученик и сви су изашли на полагање. Испит је положило свих 21 

ученика. Успех на испиту: одличан 9, врло добрих 7, добар 4, довољан 1. Средња оцена на 

завршном испиту је 4,14. 

ПЕКАР 

Испит је пријавило 14 ученика. Полагало је 14 ученика и сви су положили. Успех на 

испиту: одличан 3, врло добрих 2, добрих 4, довољних 5. Средња оцена на завршном испиту је 

3,21. 

МЕСАР 

Испит је пријавило 15 ученика. Полагало је свих 15 ученика и сви су положили. Успех 

на испиту: одличан 3, врло добар 4, добрих 4, довољан 4. Сред. оцена на заврш. испиту је 3,40. 

Завршни испит у јунском испитном року пријавило је 68 ученика и сви су приступили 

полагању испита и сви су га положили. Пролазност на завршном испиту је 100 %. Средња 

оцена на завршном испиту је 3,46. 

Подручје рада Образовни профил одељење пријавило полагало положило Није полож. 

Пољопривреда, производња и прерада хране прехрамбени техничар 4-2 24 24 22 2 

Пољопривреда, производња и прерада хране ветеринарски техничар 4-3 22 22 21 1 

Пољопривреда, производња и прерада хране пољопривредни техничар 4-4 20 20 19 1 

Хемија и неметали Техничар за зашт. жив. средине 4-5 21 21 21 0 

Укупно: 87 87 83 4 

Табела 1. Извештај са полагања матурских испита у јунском испитном року шк. 2021/22. г. 

Подручје рада Образовни профил одељ. одличних Вр. добрих добрих довољних Није полож. 

Пољопривреда, произв. и прерада хране прехрамбени техничар 4-2 5 11 6 0 2 

Пољопривреда, произв. и прерада хране ветеринарски техничар 4-3 8 9 4 0 1 

Пољопривреда, произв. и прерада хране пољопривредни техничар 4-4 3 10 6 0 1 

Хемија и неметали Техничар за зашт. жив. средине 4-5 10 7 4 0 0 

Укупно: 26 37 20 0 4 

Табела 2. Успех на матурском испиту у јунском испитном року шк. 2021/22. г. 

Подручје рада Образовни профил одељ. пријавило полагало положило 
Није 

положило 

Текстилство и кожарство модни кројач 3-1 18 18 18 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране оператер у прехрамб. индустрији 3-7 21 21 21 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране пекар 3-8 14 14 14 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране месар 3-8 15 15 15 0 

Укупно: 68 68 68 0 

Табела 3. Извештај са полагања завршних испита у јунском испитном року шк. 2021/22. г.  

Подручје рада Образовни профил одељ. одлич. Вр. добрих добрих довољ. Није полож. 

Текстилство и кожарство модни кројач 3-1 1 7 3 7 0 

Пољопривреда,произв. и прерада хране оператер у прехрамб. индустрији 3-7 9 7 4 1 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране пекар 3-8 3 2 4 5 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране месар 3-8 3 4 4 4 0 

Укупно: 16 20 15 17 0 

Табела 4. Успех на завршном испиту у јунском испитном року шк. 2021/22. г. 
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3.6. Извештај са полагања матурских и завршних испита у 

августовском испит. року шк. 2021/22. 

Матурски и завршни испити у јунском испитном року реализовани су у периоду 

25.8.2022. до 1.9.2022. године. 

МАТУРСКИ ИСПИТ  

За полагање матурског испита пријавило се 8 редовних ученика из четири одељења 

четвртог степена, подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 4-2 прехрамбени 

техничар, 4-3 ветеринарски техничар и 4-4 пољопривредни техничар, Хемија и неметали 4-5 

техничар за заштиту животне средине. Сви пријављени кандидати су приступили полагању 

матурског испита и показали следећи успех: 

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР  

Испит пријавило 2 ученика. Сви си изашли на испит и један ученик је положио. Испит 

није положио 1 ученик. Успех на испиту: 1 врло добар. Средња оцена 2,50. 

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

Испит пријавио 1 ученик. Пријављени ученик је изашао на испит и положио га је. 

Успех на испиту: 1 довољан. Средња оцена 2,33. 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

Испит пријавило 4 ученика. Сви пријављени су полагали испит, и сви су га положили. 

Успех на испиту: 1 врло добар, 2 добра, 1 довољан. Средња оцена 3,08. 

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Испит пријавио 1 ученик. Пријављени ученик је изашао на испит и положио га је. 

Успех на испиту: 1 добар. Средња оцена 2,67. 

Матурски испит у јунском испитном року полагало је 8 ученика, положило је 7 и 1 

ученик није положио. Пролазност на матурском испиту је 87,5%. Средња оцена на матурском 

испиту је 2,65. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 За полагање завршног испита у јунском року пријавило се 2 редовна ученика из два 

одељења трећег степена, подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране 3-7 

оператер у прехрамбеној индустрији и 3-8 пекар. Сви пријављени кандидати су приступили 

полагању завршног испита и показали следећи успех: 

ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ 

Испит је пријавио 1 ученик. Пријављени ученик је изашао на испит и положио га је. 

Успех на испиту: довољан 1. Средња оцена на завршном испиту је 2,00. 

 ПЕКАР 

Испит је пријавио 1 ученик. Пријављени ученик је изашао на испит и положио га је. 

Успех на испиту: врло добар 1. Средња оцена на завршном испиту је 4,00. 
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Завршни испит у јунском испитном року пријавило је 2 ученика и оба су приступила 

полагању испита и положили су га. Пролазност на завршном испиту је 100%. Средња оцена 

на завршном испиту је 3,00. 

Подручје рада Образовни профил одељење пријавило полагало положило 
Није 

полож. 

Пољопривреда, произв. и прерада хране прехрамбени техничар 4-2 2 2 1 1 

Пољопривреда, произв. и прерада хране ветеринарски техничар 4-3 1 1 1 0 

Пољопривреда, произв. и прерада хране пољопривредни техничар 4-4 4 4 4 0 

Хемија и неметали Техничар за зашт. животне средине 4-5 1 1 1 0 

Укупно: 8 8 7 1 

Табела 1. Извештај са полагања матурских испита у испитном року шк. 2021/22. г. 

Подручје рада Образовни профил одељ. одлич. Врло добрих добрих довољ. Није полож. 

Пољопривреда, производња и прерада хране прехрамбени техничар 4-2 0 1 0 0 1 

Пољопривреда, производња и прерада хране ветеринарски техничар 4-3 0 0 0 1 0 

Пољопривреда, производња и прерада хране пољопривредни техничар 4-4 0 1 2 1 0 

Хемија и неметали Техничар за зашт. жив. средине 4-5 0 0 1 0 0 

Укупно: 0 2 3 2 1 

Табела 2. Успех на матурском испиту у августовском испитном року шк. 2021/22. г. 

Подручје рада Образовни профил одељ. пријавило полагало положило Није полож. 

Пољопривреда, производња и прерада хране оператер у прехр. индустрији 3-7 1 1 1 0 

Пољопривреда, производња и прерада хране пекар 3-8 1 1 1 0 

Укупно: 2 2 2 0 

Табела 3. Извештај са завршних испита у августовском испитном року шк. 2021/22. г. 

Подручје рада Образовни профил одељ. одлич. Врло добрих добрих довољ. Није полож. 

Пољопривреда,производња и прерада хране оператер у прехр. индустрији 3-7 0 0 0 1 0 

Пољопривреда, производња и прерада хране пекар 3-8 0 1 0 0 0 

Укупно: 0 1 0 1 0 

Табела 4. Успех на завршном испиту у августовском испитном року шк. 2021/22. г. 

Извештај саставила: Марија Милошевић Несторовић, педагог школе 

4. Дипломе, награде и похвале 
Констатовали смо да је на крају наставне године било 34 одличнa ученика и сви су на-

грађени похвалницама и књигама. 

Свако одељењско веће је на предлог наставника практичне наставе изабрало по једног 

ученика који се током школовања показао као најбољи на практичној настави. 

НАЈБОЉИ НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ: 

1. Анђела Гитарић 3/1 

2. Јелена Савић 3/7 

3. Михаило Божовић 3/8 (пекар) 

4. Јован Стефановић 3/8 (месар) 

5. Јелена Николић 4/2 

6. Никола Микић 4/3 

7. Андријана Мијаиловић 4/4 

8. Алекса Јоцић 4/5 
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4.1. Списак ученика носиоца дипломе „Вук Караџић“ 

Марија Мијаиловић 4/3 

4.2. Ученици генерације 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ IV СТЕПЕН 

Марија Мијаиловић 4/3 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ III СТЕПЕН 

Милица Младеновић 3/7 

4.3. Списак одличних ученика по разредима 
РБ Име и презиме одељ. успех  РБ Име и презиме одељ. успех 

1. Анђела Матејић 1-1 4,86  18. Марија Ракић  3-5 4,58 

2. Тијана Ћосић 1-5 4,62  19. Анђела Гитарић  3/1 4,60 

3. Марко Ђорђевић 2-3 4,77  20. Милица Младеновић  3/7 4,92 

4. Сашка Живковић 2-3 5,00  21. Јелена Савић  3/7 4,83 

5. Јелена Здравковић 2-3 4,77  22. Јелена Николић  4/2 4,64 

6. Хелена Станојевић 2-3 4,58  23. Марија Танасковић  4-2 4,57 

7. Моника Станојевић 2-3 5,00  24. Марко Тасић  4-2 4,57 

8. Анђелија Здравковић  2/7 4,50  25. Нина Филиповић  4-2 4,79 

9. Лука Јовановић 3-3 4,67  26. Марија Мијаиловић  4/3 5,00 

10. Катарина Миленковић  3-3 4,67  27. Богдана Грковић  4/3 5,00 

11. Тамара Павић  3-3 5,00  28. Кристина Пантић  4/3 4,80 

12. Михајло Савковић  3-3 4,56  29. Милица Бошковић  4/4 5,00 

13. Страхиња Шиљић  3-3 4,89  30. Андријана Мијаиловић  4/4 5,00 

14. Анастасија Ранковић  3-4 4,55  31. Александар Симић  4/4 4,70 

15. Андреа Тасић  3-4 4,60  32. Анђела Филић  4-5 4,67 

16. Јована Гачић  3-5 4,73  33. Катарина Крстић  4-5 4,58 

17. Тамара Јовановић  3-5 4,75  34. Димитрије Михајловић  4-5 4,50 

5. Извештаји о раду стручних органа 

5.1. Наставничко веће 

На седницама наставничког и одељењских већа реализовани су садржаји планирани 

Годишњим планом рада школе.  

Питања која су најчешће разматрана на наведеним седницама: 

 Припремљеност школе за рад у школској 2021/22. години, 

 Анализа резултата рада ученика, 

 Владање ученика и проблеми изостајања са наставе, 

 Актуелни проблеми у образовању и васпитању младих, 

 Реализација допунске и додатне наставе и постигнути ефекти, 

 Упознава запослених са новим законским и подзаконским актима, 

 Разматрање плана уписа за школску 2022/23. г. 

 Разматрање реализације екскурзије матураната,  

 Културна и јавна делатност школе, 
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Припремљено и одржано 10 седница Наставничког већа: 

РБ Датум РБ Датум 

1. 14.9.2021. 6. 29.4.2022. 

2. 5.11.2021. 7. 8.6.2022. 

3. 22.12.2021. 8. 29.6.2022. 

4. 24.2.2022. 9. 15.8.2022. 

5. 20.4.2022. 10. 30.8.2022. 

5.2. Одељењска већа 

Припремљено и одржано 11 редовних седница Oдељењских већа, док су ванредна 

одељењска већа одржавана по потреби. 

1. 2.9.2021. 7. 18.4.2022. 

2. 2.11.2021. 8. 3.6.202. 

3. 3.11.2021. 9. 24.6.2022. 

4. 28.12.2021. 10. 15.8.2022. 

5. 29.12.2021. 11. 23.8.2022. 

6. 7.4.2022.   

5.3. Стручна већа 

5.3.1. Извештај о раду стручног већа наставника српског језика и 

књижевности у шк. 2021/22. г. 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности у шк. 2021/22. г. чине: 

 Оливера Ђерић 

 Александра Љубисављевић 

 Јелена Булајић 

 Ивана Стојић 

Током првог полугодишта одржана су 3 састанка у септембру, децембру и јануару 

(онлајн). Током другог полугодишта одржана су 4 састанка по два у мају и јуну, а биће одр-

жан још један у августу. Записници у свесци стр. већа.  

План рада Већа великим делом је испуњен.  

На почетку школске године конституисано је стручно веће, усвајен је годишњи програм 

рада стручног већа, изабрани су уџбеници, утврђени термини писмених задатака и писмених/ 

контролних вежби и тестова, расподељене су секције међу члановима већа – О. Ђерић руко-

водилац литерарне секције, А. Љубисављевић драмске, Ј. Булајић лингвистичке, сачињени 

индивидуални планови стручног усавршавања наставника и плана рада већа за шк. 2021/22. г.  

Током године реализоване активности активности у складу са планом и тренутним 

захтевма наставног процеса.  

Нова активност у којој су били ангажовани сви, осим О. Ђерић, била је пилотирање 

државне матуре.  
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Матурски испит је реализован као и претходних година.  

 Смедеревска песничка јесен, међународни фестивал поезије, ангажовала је готово све 

чланове већа. А. Љубисављевић, прошлогодишљи добитник Орфеја, и Ј. Булајић биле су 

двотрећински део жирија који је одлучио о овогодишњем Орфеју.  

 А. Љубисављевић је казивала своју поезију прве вечери фестивала.  

 И. Стојић је уредила Зборник СПЈ.  

У оквиру стручног усавршавања договорено је учешће на семинарима. Захваљујући По-

дружници Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ организована су три 

семинара Ка савременој настави српског језика и књижевности II у септембру, новембру и 

мају о којима је говорено на састанцима стручног већа. Учествовале О. Ђерић, Ј. Булајић и И. 

Стојић. О. Ђерић, Ј. Булајић и И. Стојић учествовале су на традиционалном Зимском семина-

ру који је и ове године одржан онлајн. Искуства су позитивна, детањније у извештају о стру-

чном усавршавању. У марту О. Ђерић и ј. Булајић присуствовале су књижевној вечери М. 

Ломпара који је говорио о стваралаштву Достојевског. У мају сви чланови присуствовали су 

књижевој вечери А. Љубисављевић у Техничкој школи на којој је представила своје поетско 

стваралаштво.  

 И. Стојић је била домаћин песнику Б. Богдановићу и медијатор на поетској вечери у 

Народној библиотеци којој су присуствовали и ученици наше школе и О. Ђерић.  

 А. Љубисављевић и И. Стојић учествовале су представљајући своју поезију на вечери 

посвећеној књижевном стваралаштву слепих и слабовидих особа.  

 О. Ђерић присуствовала А. Луковић након тренинг семинара едуМИКСЕР – заједно ка 

квалитетнијем онлајн образовању у Србији.  

Након седница поводом завршетка 1. и 2. полугодишта усаглашавани су критеријуми 

оцењивања и разматане технике који би ученике мотивисале за остваривање бољих резултата.  

Договорено је да библиотекар поднесе директору захтев за допуну књижног фонда 

школске библиотеке.  

Сви чланови актива сложили су се да угледни часови буду одржани како је и планира-

но у другом полугодишту. Током 2. полугодишта нису реализовани угледни часови како бис-

мо избегли ризик од заражавања ученика, а наставника и ПП службе током неповољне здра-

вствене ситуације изазване вирусом Ковид 19.  

План наставе и учења је реализован, али ученици нису мотивисани за похађање часова 

допунске наставе и рад у секцијама. Ученика расположених за рад на часовима додатне нас-

таве у школи нема.  

Рад са ученицима који наставу похађају по ИОП-у је реализован, сачињени су планови 

и редовно вредновани.  

Важан сегмент рада је обележавање Дана Светог Саве. Ове године задужене су А. Љуби-

сављевић и И. Стојић. Припреме су благовремено почеле, расписан је и литерарни конкурс за 

ученике наше школе. Нажалост, Савиндан није обележен онако како је планирано због епи-

демиолошке ситуације.  

О. Ђерић је због боловања током 2. полугодишта није радила у периоду 24.2 – 18.3.2022. 

Часове је замењивала Ивана Ђокић, а током тог периода већем је руководила Ј. Булајић.  

Председник стручног већа, Оливера Ђерић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

План рада лингвистичке секције није остварен у школској 2021/22. години зато што 

није било ученика код којих су примећене склоности ка проучавању српског језика на једном 

вишем нивоу него што је редовном наставом предвиђено. Такође, предметни наставник коме 

је Годишњим планом намењено да руководи лингвистичком секцијом није решењем добио то 

задужење, тако да није био у обавези да оствари план рада секције, а будући да није било 

заинтересованих ученика, није имао никакве услове за то. 

Организатор секције 

5.3.2. Год. извештај о раду Стручног већа наставника страних језика 

Овај актив чине Стојковић Биљана (наставник енглеског језика), Луковић Александра 

(наставник енглеског језика), Тeшић Дуња (наставник енглеског језика) и Кулагић Данијела 

(наставник латинског језика). 

Што се тиче одржаних редовних часова наставе енглеског језика колегиница Стојковић 

и ја смо све одржале у складу са годишњим планом и програмом. Колегиница Стојковић је 

одржала укупно 22 часа допунске наставе. За остале чланове актива немам информацију, иако 

сам небројано пута молила да ми се извештај, као председнику актива достави. Иначе, сјајну 

сарадњу увек остварујем са колегиницом Стојковић, увек се све лепо договоримо, испланира-

мо, допунимо, помогнемо... 

Одржано је неколико састанака актива страних језика и договорено је: 

 Који ће се уџбеници користити у овој школској години Real life preintermediate, за 1. и 2. 

разред Real life intermediate за 3. и 4. разред 

 Да ће се писмени задаци реализовати 3. недеље новембра и 3. недеље априла  

 Свако стручно усавршавање је прокоментарисано усменим путем , или слањем 

материјала, презентације... 

 Договорено је да ће нови председник актива бити колегиница Стојковић 

 Када смо разговарале о секцијама предложено је да, уколико буде кандидата држимо 

рецитаторску секцију (за спремање ученика за манифестацију Стиховизија, рецитивање 

на страним језицима) 

Овај актив није имао кандидате за такмичење  

Што се стручног усавршавања тиче колегиница Стојковић је имала 23,5 сати стручног 

усавршавања, а ја 53. Остали чланови нису доставили извештај, те ја нисам проследила ни 

Тиму за стручно усавршавање, а не могу ни вама. 

Председник стручног већа, Александра Луковић 

5.3.3. Извештај о раду Стучног већа друштвених наука за шк. 2021/22. г. 

Стручно веће наставника друштвених наука је школске 2021/22 године одржало 7 

састанака, што је евидентирано у записницима који садрже дневни ред и ток сваког састанка.  

Веће је конституисано на састанку одржаном 31.08.2021. године.  

Чланови већа су: Трајков Мирјана, Живанчевић Драган, Рабреновић Гордана, Стојано-

вић Паул, Димитријевић Игор и Лукић Александра (ликовна култура). 
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На одржаним састанцима веће је усвојило Годишњи план рада који је саставни део 

Годишњег рада школе за школску 2021/22. Веће је усвојило предлоге за избор уџбеника, 

предлог за стручно усавршавање у установи и ван установе, предлог за одржавање угледних 

часова, допунски и припремни рад као и рад секција. Извршена је анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода школске 2021/22. године као 

и усавршавање критеријума оцењивања. Председник већа је своје чланове обавештавао о току 

сваког састанка педагошког колегијума.  

УСАВРШАВАЊЕ: 

Планирана стручна усавршавања ван установе нису сва реализована због ситуације 

везане за Covid-19. Реализована су следећа: 

 Трајков Мирјана - обука „Стратегије у раду са ученицама који показују проблеме у 

понашању“ 17.12.2021. у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

 Стојановић Паул – обука „Обука за запослене – породично насиље“ 11.12.2021. године у 

оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 Стојановић Паул – обука „Улога Установа, образовање и васпитање у борби против 

трговине људима“ 19.02.2022. године у оквиру Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја 

 Стојановић Паул – обука „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима 

занемаривања и дискриминације, злостављања и насиља“ 11.02.2022. године у оквиру 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

У оквиру стручног усавршавања у установи, интерактивној презентацији – радионици 

„Унапређење online наставе из угла практичара“ који је одржала Луковић Александра 

29.10.2021. године. Чланови стручног већа нису одржали планиране угледне часове због 

ситуације везане за Covid-19.  

ПРОБЛЕМ УПИСА: 

Стручно веће је у оквиру својих активности дало предлог директору школе за упис 

одељења медицинске струке. Нажалост, ова иницијатива није уродила плодом упркос 

напорима како Стручног већа, школских служби тако и наставника. 

Председник Стручног већа друштвених наука: Гордана Рабреновић 

5.3.4. Годишњи извештај рада Стручног већа текстилне струке 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Стручно веће наставника текстилне струке је школске 2021/22. године одржало девет 

састанка, што је евидентирано у записницима који садрже дневни ред и ток сваког састанка.  

Веће је конституисано на састанку одржаном 31.8.2021. године. Чланови већа су: Софи-

ја Павловић, Слађана Миленковић, Гордана Филиповић, Весна Јовановић, Марина Мрвић, 

Марица Кокерић Стокић, Вера Кацаревић, Марија Ђулућ и Ивка Станојевић. Председник 

Већа је Гордана Филиповић, записнике са састанака води Слађана Миленковић. 

На одржаним састанцима Веће је усвојило годишњи план рада, који јe саставни део 

Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину. Веће је извршило избор уџбеника и 

израдило годишњи план реализације практичне и наставе у блоку за прво и друго полугоди-
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ште школске 2021/22. годинe. Одређене су секције и наставници за њихово извођење. Плани-

рано је школско такмичење и учешће на републичком такмичењу, набавка машина, матери-

јала и средстава за практичну наставу, стручно усавршавање у установи и ван установе, изво-

ђење угледних часова, допунски и припремни рад.  

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог 

периода школске 2021/22. године и усаглашавање критеријума оцењивања. Сачињен је списак 

радних задатака за завршни испит. Председник Већа је своје чланове обавештавао о току 

сваког састанка Педагошког колегијума. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Планирана стручна усавршавања ван установе нису реализована због ситуације везане 

за Covid-19. Чланови Већа су завршили онлајн обуку „Реализација наставе орјентисане ка 

исходима учења“. 

У оквиру стручног усавршавања у установи интерактивној презентацији – радионици 

„Унапређење онлајн наставе из угла практичара“, коју је одржала Александра Луковић, 29. 

окт. 2021. године присуствовале су: Софија Павловић, Гордана Филиповић, Весна Јовановић, 

Марина Мрвић, Марица Кокерић Стокић и Вера Кацаревић. Чланови Стручног већа нису 

одржали планиране угледне часове због ситуације везане за Covid-19. 

На састанцима Стручног већа приказивани су часописи из области образовања и васпи-

тања, размењивана су мишљења, искуства, савети и сугестије. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ У БЛОКУ 

Практична настава и настава у блоку у одељењима 1-1, 2-1 и 3-1 образовног профила 

модни кројач реализована је по планираном распореду, са планираним бројем часова. Наставу 

у блоку су предметни наставници реализовали у школи у текстилним радионицама. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

Чланови Већа су у току школске 2021/22. године држали допунску наставу, припремну 

наставу за полагање разредних и поправних испита, припремну наставу за полагење завршног 

испита, часове моделарске и предузетничке секције. 

Софија Павловић је одржала 19 часова допунске наставе организације пословања одељењу 

2-5, 9 часова допунске наставе предузетништва одељењу 3-7, 8 часова одељењу 3-9 и 7 

часа одељењу 4-2. Одржала је 6 часова припремне наставе за полагање разредног и 

поправног испита у јунском испитном року ученицима из одељења 3-9 и 6 часова 

ученицима из одељења 2-5.  

Гордана Филиповић је одржала 21 час допунске наставе конструкције одеће 3. групи 

одељења 3-1.  

Вера Кацаревић је одржала 6 часова допунске наставе конструкције одеће 1. гр. одељ. 3-1. 

Марија Ђулић је одржала 9 часова припремне наставе из конструкције одеће за полагање 

разредног испита у јунском испитном року ученици из 2. групе одељења 3-1. 

 Весна Јовановић је одржала 50 часова припремне наставе за полагање разредног и попра-

вног испита из практичне наставе у јунском испитном року ученицима из 2. гр. одељ. 3-1. 

Слађана Миленковић је одржала 24 часа, Весна Јовановић 25 часова и Марина Мрвић 25 

часова моделарске секције одељењу 3-1. Марица Кокерић Стокић је одржала 23 часа 
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моделарске секције одељењу 2-1, а Софија Павловић 13 часова предузетничке секције 

одељењу 4-2. 

Припремну наставу за полагање завршног испита одељењу 3-1 одржали су ментори 

Слађана Миленковић 41 час, Весна Јовановић 35 часова и Марина Мрвић 41 час. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење за подручје рада Tекстилство и кожарство одржано је 24.02.2022. 

године. Такмичили су се ученици 3-1, образовног профила модни кројач у дисциплини – 

Израда одевног предмета од текстилног материјала. Такмичење је одржано у школској 

текстилној радионици уз поштовање прописаних мера заштите. На школском такмичењу прво 

место заузела је Анђела Гитарић. 

XXVI Републичко такмичење текстилних и кожарских школа Републике Србије одржа-

но је од 19. до 21. маја 2022. године у школи „Бранко Радичевић“ у Руми. У ревијалном делу 

програма на свечаном отварању такмичења наступиле су и наше ученице из одељења 3-1 Сара 

Будаковић и Анђела Гитарић. Нашу школу у такмичарској дисциплини - Израда одевног 

предмета од текстилног материјала представљала је ученица Анђела Гитарић са ментором 

Слађаном Миленковић. Анђела је освојила 12. место од 18 такмичара. У изложби ученичких 

радова са ментором Весном Јовановић наша школа је постигла следеће резултате: За најбољи 

општи утисак који пано оставља на посматрача 4. место. За функционалност модела 5. место. 

За оригиналност експоната 7. место. 

Председник Стручног већа, Гордана Филиповић 

5.3.5. Извештај о раду Стручног већа пољопривреде за шк. 2021/22. г.  

Стручно веће пољопривредне струке ТТПШ „ДеспотЂурађ“ у Смедереву броји 6 

Стручно веће пољопривредне струке ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у Смедереву броји 5 чланова: 

Славица Аврамовић, Драгана Дракулић, Љубиша Буховац, Нела Маричић (председник 

стручног већа) и Марија Живић. 

Одржано је 7 састанака стручног већа и више стручних консултација Колегијума о 

текућим питањима важним за несметано одржавање наставе. 

Чланови већа су успешно организовали теоријску, практичну и блок наставу планирану 

гантограмом за прво и друго полугодиште, а у складу са свим препорученим здравствено – 

безбедносним мерама од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези 

са пандемијом вирусом ковид -19.. Допунска настава је организована за ученике са слабим 

оценама,такође према плану и педагошком решењу сваког наставника,а за шта постоји уредна 

евиденција у за то одређеним Дневницима рада. 

БЛОК НАСТАВА 

Реализована је у првом и другом полугодишту по Гантограму реализовали су је 

наставници и то: 

 Драгана Дракулић у 3/4- одржала 60 часова, из предмета биљна производња 2, на 

школској економији, где су ученици обављали резидбу воћних врста. 

 Нела Маричић и Марија Живић су одржале 60+60 часова блок наставе у 4-4 у оквиру 

предмета сточарска производња. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 3/4 И 4/4 И ТО: 

 Маричић Нела је одржала 37 часова допунске наставе у одељењу 4/4, 

 Буховац Љубиша 2 часа из пољопривредне технике, 

 Д. Дракулић 15 часова допунске наставе у одељењу 3-4. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА ЗА ОДЕЉЕЊЕ 4/4 ЗА МАТУРСКИ РАД И ТО: 

 Н. Маричић 30 часова, 

 Д. Дракулић 30 часова, 

 М. Живић 30 часова, 

 С. Аврамовић 30 часова и 

 Љ. Буховац 30 часова. 

СЕКЦИЈЕ 

У току 2021/22. Школске године одржано је 7 часова „Калемарске секције“, одељење 3-

4, наставник Драгана Дракулић. 

Остале, годишњим планом планиране секције, нису одржане због незаинтересованости 

ученика. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈИ РЕАЛИЗОВАНИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ:  

Планиране наставне активности ван школе, у оквиру блок наставе и праксе, нису 

реализоване због епидемиолошке ситуације. 

ТАКМИЧЕЊА 

Републичко такмичење пољопривредних школа одржано је 18. и 19. марта 2022. године 

у Тополи, а тема је била „Узгојни облици – једнокраки гио“. Ученица Андријана Мијаиловић 

је на тесту теоријског знања од укупно 100 поена освојила 74 поена, а на практичном делу од 

укупно 100 поена освојила 94 поена. Коначни пласман је 6 место. Ментор је била Драгана 

Дракулић. 

Председник Стручног већа пољопривреде: Нела Маричић 

5.3.6. Годишњи извештај о раду Стручног већа ветеринарске струке 

Стручно веће ветеринарске струке ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у Смедереву броји 6 чланова: 

Гордана Трајковић, Сузана Ђорђевић, Драган Стаменковић, Душан Трајковић, Слободан 

Стојковић, Јелена Радисављевић. 

Стручно веће са оваквом структуром и у овом саставу конституисано је 23.8.2021. 

године када је и донет Програм рада за школску 2021/22. годину. 

Од тада до данас одржано је 8 састанака Актива и више неформалних стручних консу-

лтација Колегијума о текућим питањима важним за несметано одржавање наставе. Чланови 

већа су успешно организовали теоријску, практичну и блок наставу планирану Гантограмом, 

сем недеље када је по одлуци Министараства јесењи распуст продужен и није одржан блок у 

одељењу 3/3 среда 10.11.2021. г. Допунска настава је организована такође према плану и 

потреби из појединих стручних предмета.  

Заједници стручног већа ветеринарских школа у Соко бањи одржане од 3.  до 5.12.2021. 

год, присуствовали су наставници Драган Стаменковић и Слободан Стојковић на њему су 
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разматране теме о упису ђака у образовни профил ветеринарски техничар на нивоу Србије, 

затим се разматрала тема нових уџбеника, приручника из области ветеринарске медицине, 

начин извођења матурског испита по старом моделу, као и извођење државне матуре од 

2023/24. школске године. Договорено је да школе из Београда, Обреновца и Смедерева буду 

домаћини за реализацију појединих семинара из области ветеринарске медицине за 2022/23; 

2023/24; 2024/25 г. и да се пријаве на конкурс ЗОУВ-а до 25.12.2021. г, било је речи о Репу-

бличком такмичењу из области ветеринарске медицине.  

 Одржан угледни час колегинице Сузане Ђорђевић 7.12.2021. г. 

 Одржан угледни час колеге Драгана Стаменковића 29.3.2022. г. 

Остали чланови актива нису или у могућности да изврше угледне часове због тренутне 

ковид ситуације. 

ТАКМИЧЕЊА 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА 

Школско такмичење је одржано 10. марта 2021. године у 11 часова. Учествовало је пето-

ро (5) ученика одељења 4/3 у изради теста знања из болест животиња, фармакологије и кли-

ничке дијагностике који су показали следећи успех : 

1. Марија Мијаиловић  24,8/50 поена 

2. Кристина Пантић  19,3/50 поена 

3. Богдана Грковић  11,5/50 поена 

4. Милена Пантић  10,7/50 поена 

5. Анђела Спасић  7,8/50 поена 

Комисија у саставу: Драган Стаменковић, Сузана Ђорђевић и Душан Трајковић 

РЕБУПЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 2021/22. 

Такмичење је одржано у Футогу, дана 8.4.2022. Укупно се такмичила 21 школа. 

Представник наше школе била је ученица Марија Мијаиловић, ветеринарски техничар 

IV3. Поред нашег представника школе, присуствовао је ментор проф. Душан Трајковић и 

проф. Слободан Стојковић. 

Такмичење је трајало два дана. Првог дана рађен је писмени део у виду теста, где је 

наша ученица рангирана на једанаесто место. Док је седам других школа изгубило право за 

други круг такмичења. Другог дана рађен је практични део испита, где је освојила максима-

лан број поена. На коначној ранг листи, наша школа је освојила девето место. 

Такмичење је обележило и читав низ дешавања, у виду излета, разгледање града кочија-

ма, школске економије, свечана вечера. 

МАТУРСКИ ИСПИТ 2021/22 

Одржана је припрема по групама, свака група је имала свог ментора за припрему. 

Припрема је одржавана у школи и школској економији. 

Матурски испит је одржан 13, 14. и 16. јуна 2022, из два дела. Практични испит је 

положило свих 22 ђака, док је тест из теоријског дела један ученик пао. Испит пријавило 22 

ученика. Сви су изашли на испит.  

Успех на испиту: 8 одличних, 9 врло добрих и 4 добра. Средња оцена 4,1. 
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УПИС СЕКЦИЈА  

Није уписана ниједна секција иаоко је дат велики број предлога који су дати на основу 

анкета коју су ђаци радили. 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ није било. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Одржана је из Анатомије и физиологије (18 часова) и Фармакологије (21 час) 

Посета РАДМИЛОВЦУ није одржана јер је била радна суобота у мају месецу, посете 

ЦЕНТРУ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ и ВЕТЕРИНАРСКОМ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ИНСТИТУТУ У ПОЖАРЕВЦУ нису одржане због тада тренутне 

ковид ситуације.  

Преостали део БЛОК НАСТАВЕ је одржан по плану и програму.  

Посета НОВОСАДСКОМ САЈМУ није одржана слабе заинтересованости ђака, као и 

тренутне цене превоза. 

У периоду од 24. до 26.6.2022. одржан је скуп редовне скупштине удружења средњих 

школа из подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране у Пролом бањи. Скупш-

тини су присуствовали директор школе Миладин Виторовић и наставник Слободан Стојко-

вић. Одржана су 2 семинара, ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА У НАСТАВИ И БЕЗБЕДНОСТ 

И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ (БЗР). Сертификате са семинара ће накнадно послати. 

На последњој седници ветеринарског актива, одржаној 28.6.2022. изабран је нови пре-

дседник ветеринарског стр. актива за шк. 2022/23. изабрана је професорка Гордана Трајковић. 

ПРЕПОРУЧЕНИ УЏБЕНИЦИ 

Усвојени су препоручени уџбеници за обавезне стручне предмете за образовни профил 

– ветеринарски техничар, као и препоручени уџбеници за изборне стручне предмете за исти 

образовни профил. 

Сви чланови су похађали онлине обуку. Уверења шаљем колегиници Оливери Ђерић. 

Чланови Већа активно су учествовали у раду појединих Тимова у Школи. 

Председник Стручног већа ветеринарске струке, Слободан Стојковић 

5.3.7. Извештај о раду Стручног већа прехрамбене струке за шк. 2021/22.  

На почетку школске године конституисано је Стручно веће које има 12 чланова.  

Чланови већа су припремили и усвојили Годишњи програм рада стручног већа и 

договорили се начину рада.  

Стручно веће је израдило и усвојило план реализације блок-наставе, план сарадње са 

организацијама и институцијама из области прехрамбене индустрије, избор уџбеника за рад 

наставника и ученика у шк. 2021/22. години, индивидуалне планове екстерно-интерног стру-

чног усавршавања наставника за шк. 2021/22, план реализације екскурзије за завршне разреде 

прехрамбене струке и предлог изборних технологија за 4. разред образовног профила пре-

храмбени техничар. 

У првом полугодишту реализован је мањи број часова допунског рада и секција због 

епидемиолошке ситуације.  
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Након 1. класификационог периода, на крају 1. полугодишта, након 3. класификацио-

ног периода, на крају 2. полугодишта анализиран је успех одељења прехрамбене струке. Ана-

лизирајући успех по одељењима, закључили смо да је критеријум оцењивања код стручних 

предмета прилично уједначен. Неки ученици у 1. полугодишту су остали неоцењени из поје-

диних предмета због великог броја изостанака са наставе а на крају 2. полугодишта понављало 

је 3 ученика, на разредне испите упућено је 3 ученика а на поправне, 5 ученика. Матурски и 

завршни испити су успешно реализовани, сви пријављени ученици су положили, осим два 

ученика која се због дела матурског испита упућују да их полажу у августовском року. 

Практична настава и практична настава у блоку организоване су само на подручју 

општине, најпре због епидемиолошке ситуације а затим у другом полугодишту због непово-

љних финансијских услова ученика због високе цене превоза.  

Планирани угледни часови нису реализовани због епидемиолошке ситуације, због 

одсуствовања колега и преузимања стручних замена. 

У оквиру стручног усавршавања у установи, колеге су презентовале семинаре, стручне 

скупове и вебинаре, које су пратиле у току школске године и дискутовало се на састанцима 

Стручног већа.  

У оквиру секције Достигнућа младих коју воде Б. Милетић и Ј. Вукашиновић, група 

ученика 4/2 одељења - прехрамбени техничар, учествовали су на регионалном такмичењу 

Пословни изазов за централну Србију и освојили су 2. место и тако се пласирали се на 

национално финале.  

Б. Милетић и Ј. Вукашиновић су реализовале потребне активности у вези са одобреним 

Еразмус пројектом ,,Стручне вештине – сигурна будућност“. У оквиру Erazmus+ пројекта 

мобилности за област стручног образовања и обука, пројекат „Стручне вештине – сигурна 

будућност“ требало је да се реализује у Шпанији, на пролеће, са ученицима образовног 

профила прехрамбени техничар у фирми Agropar-Analisis Servicios SL у граду Убеда, међутим 

дошло је до промене, па се реализовати у јулу, у Турској, у Анталији. 

Набављена су потребна потрошна средства за прехрамбени кабинет, пекарску радиони-

цу и ОПИ-радионицу. Организован је и реализован санитарни преглед за све ученике који 

реализују практичну наставу у производним погонима. 

Чланови стручног већа су се једногласно усагласили да предлог уписа у шк. 2022/23. 

чине следећи образовни профили: 

1. Пекар/Месар (по 15 уч.) 

2. Оператер у прехрамбеној индустрији (30 уч.) 

3. Прехрамбени техничар (30 уч.) 

Прехрамбени техничар је мимо смерница Министарства, али смо сматрали да имамо у 

школи одличне услове за образовање тог профила и да, с обзиром да се спремају иновације у 

профилу за следећу школску годину, он може опет да буде интересантан ученицима.  

Утврђени су нови називи секција: "Израда прехрамбених производа", "Израда хлеба, пе-

цива и колача", "Достигнуће младих - предузетничка секција". 
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У новом Статуту школе назив стручног већа је промењен у Стручно веће наставника 

прехрамбено-технолошке струке. Чланови Стручног већа су активно учествовали у раду свих 

тимова у школи и информисали остале чланове о раду. 

Предсавник нашег Већа, по одлуци директора, на две тродневне Скупштине Удружења 

средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, одржане у Соко 

Бањи и у Пролом Бањи, је била Ј. Вукашиновић и она је извештавала чланове Стручног већа о 

битним информацијама које су тамо изнете.  

Редовно је прослеђиван материјал за летопис школе и за фејсбук профил школе. 

Стручно веће наставника прехрамбене струке у току шк. 2021/22. године одржавало је 

девет састанка и велики број консултација и План Стручног већа за шк. 2021/22. реализован је 

у потпуности, осим извођења угледних часова. 

Председник Стручног већа наставника прехрамбено-технолошке струке, Мирјана Поповић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА II-8 ЗА ШК. 2021/22. ГОД.  

У оквиру ваннаставних активности у одељењу 2/8 образовног профила Пекар, реализо-

вана је секција под називом Израда пекарских производа. Ученици су секцију обављали у 

школској радионици, са наставницом Снежаном Филиповић. 

На часовима секције реализоване су следеће наставне јединице: 

1 - 6. часа Израда различитог квасног белог пецива 

7 - 12. часа Производња производа за презентацију школе 

13 - 18. часа Производња производа за презентацију школе 

Реализацијом ових наставних јединица, ученици 2/8 су се уједно практично увежбавали 

и припремали производе зе презентацију школе. 

У оквиру ове секције реализовано је 18 часова наставе. 

Задужени наставник: Снежана Филиповић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА III-8 ЗА ШК. 2021/22. ГОД.  

У оквиру слободних наставних активности у одељењу 3/8 образовног профила Пекар,  

реализована је секција под називом Израда пекарских производа. Ученици су секцију обавља-

ли у школској радионици, са наставницом Мајом Андријевић. 

На часовима секције реализоване су следеће наставне јединице: 

1 - 6. часа Израда различитог квасног белог пецива 

7 - 12. часа Производња бесквасног лиснатог пецива 

13 - 18. часа Израда квасног лиснатог пецива 

19 - 24. часа Производња пита 

25 - 30. часа Производња производа зе презентацију школе 

Реализацијом ових наставних јединица, ученици 3/8 су се уједно практично увежбава-

ли, припремали за такмичење и припремали производе зе презентацију школе. 

У оквиру ове секције реализовано је 30 часова наставе. 

Задужени наставник: Маја Андријевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ДОСТИГНУЋА МЛАДИХ ЗА ШК. 2021/22. ГОД.  

Део ваннаставних активности реализован је у оквиру секције Достигнућа младих.У ра-

ду секције учествовали су ученици прехрамбене струке 4-2, 3-7 и 3-8 са наставницима Брати-

славом Милетић и Јеленом Вукашиновић. Ученици су учествовали у радионицама и 

припремали се за такмичења из области предузетништва. 

На часовима секције реализоване су предвиђене теме: 

1. Израда пословне идеје 

2. Израда маркетинг плана 

3. Израда финансијског плана 

4. Израда бизнис плана 

5. Презентација бизнис плана 

6. Избор сировина и рецептуре 

7. Израда калкулација сировина 

8. Израда производа 

9. Презентација производа 

Обрадом ових тема чланови секције су се са задуженим наставницима припремали за 

учешће на такмичењима које реализује oрганизација Достигнућа младих и друге организаци-

је из области предузетништва.  

У току новембра група ученица 4-2, 3-7 и 3-8 завршила је обуку из области циркуларне 

економије у организацији Достигнућа младих. 

Група ученика 4-2, обр. профил прехрамбени техничар, учествовала је на регионалном 

такмичењу Пословни изазов које је одржано 25. и 26.11.2021. Пословна идеја била је сакупља-

ње и продаја отпада која плута обалом Дунава. Екипа се пласирала на национално такмичење 

које је одржано 8. и 9.2.2022. Такмичења су реализована онлајн, што је било додатни изазов и 

ново искуство за ученике. 

Шест ученика одељења 4-2, прехрамбени техничар, на часовима секције припремали су 

се за регионално такмичење Ученичке компаније у организацији Достигнућа младих. На та-

кмичењу, које је организовано онлајн, од 11. до 14.4.2022. успешно су представили своју уче-

ничку компанију „Клуб здравља“ кроз бизнис план и видео материјал. 

У априлу група ученика 4-2, 3-7 и 3-8 похађала је Обуку за почетнике у пословању по 

програму Развојне агенције Србије и акредитоване Регионалне развојне агенције „Браничево 

– Подунавље“ из Пожаревца.  

Један ученик из одељења 4-2 учествовао је  на такмичењу Етичка дилема. 

Неколико ученика одељења 4-2 положило је испит за међународно признати сертифи-

кат Пасош предузетничких вештина. 

Наставници су реализовали по 55 часова на којима су ученици развијали предузетничке 

компетенције. 

Братислава Милетић и Јелена Вукашиновић 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ШК. 2021/22. ГОДИНУ 

Школска такмичења ученика образовних профила Оператер у прехрамбеној индустри-

ји, Пекар, Месар и Прехрамбени техничар реализована су у периоду 24.2–4.3.2022. године. 

Свако такмичење обухватало је тест знања, прорачун и тест практичних вештина.  

На основу најбољих резултата, на Републичко такмичење ученика средњих стручних 

школа у области Прерада хране, које ће се одржати у Пожаревцу, 25–27.3.2022, пласирали су 

се следећи ученици: 

Ред.бр. Име и презиме ученика Образовни профил Ментор 

1. Милица Младеновић  Оператер у прехрамбеној индустрији Мирјана Поповић 

2. Михајло Божовић Пекар Маја Андријевић 

3. Јован Стефановић Месар Миодраг Живковић 

4. Нина Филиповић  Прехрамбени техничар Наташа Иванчевић 

На регионалном такмичењу Пословни изазов за централну Србију ученици 4/2 Анђела, 

Нина, Марија, Катарина, Никола и Сретен освојили су 2. место и пласирали се на национално 

финале. Ученике за такмичење припремале су Бранка, Јелена и Софија. 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА  

На XX Републичком такмичењу ученика из области производња и прерада хране, 

одржаном 25-27.3.2022. године у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринко-

вић“ у Пожаревцу, учествовало је укупно 23 школе, а ученици ТТПШ "Деспот Ђурађ"  пости-

гли су следеће резултате:  

- 4. место  - Милица Младеновић 3-7, оператер у прехрамбеној индустрији 

Мирјана Поповић - професор ментор 

- 7. место  - Михаило Божовић 3-8, пекар 

Маја Андријевић - професор ментор 

- 12. место - Нина Филиповић 4-2, прехрамбени техничар 

Братислава Милетић - професор ментор 

Ученици образовног профила оператер у прехрамбеној индустрији су решавали тест 

знања, радили прорачун за технолошки процес производње и практично израдили производ, 

изабран од три задата радна задатка. 

Ученици образовног профила пекар су решавали тест знања, радили прорачун за утро-

шак сировина и практично израдили производ, изабран од три задата радна задатка. 

Ученици образовног профила прехрамбени техничар су решавали тест знања, практи-

чно израдили лабораторијску вежбу, изабрану од три задата вежбе и радили прорачун за до-

бијене резултате. 

Јован Стефановић 3-8, месар (Миодраг Живковић - професор ментор) је због болести 

био спречен да се појави на такмичењу. 

Стручно веће наставника прехрамбене струке 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА 

НАСТАВНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ЗА ШК. 2020/21. ГОДИНУ 

Свих облици образовно-васпитног рада Стручног већа наставника прехрамбено-техно-

лошке струке за шк. 2021/22. годину реализовани су у потпуности. 
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ЦАЈА ЈОВАНОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава 348 / 348 3/7 Производња прехрамбених производа 

Настава у блоку 120 / 120 3/7 Производња прехрамбених производа 

Настава у блоку 60 / 60 1/7 Производња прехрамбених производа 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  30 / - /  / *- сви ученици имали позитвне оцене 

Додатни рад - / 5 3/7 Производња прехрамбених производа 

Припремни рад за полагање завршног испита 18 / 24 3/7 Производња прехрамбених производа  

МИРЈАНА ПОПОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава  348 / 348 3/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава у блоку 90 / 90 3/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава  396/ 396 2/7 Производња прехрамбених производа 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Додатни рад  25 / 25 3/7 Производња прехрамбених производа 

Припремни рад за полагање завршних испита 18 / 24 3/7 Производња прехрамбених производа 

Подршка преко веб-алата 37 / 37 3-7 Производња прехрамбених производа 

Подршка преко веб-алата 37 / 37 2-7 Производња прехрамбених производа 

По Решењу о радном ангажовању у шк. 2021/22. била сам задужена за допунски рад 

уместо којег сам реализовала додатни рад. Иако не стоји у Решењу, била сам руководилац 

већа и обављала послове опремања и припреме кабинета. 

Поред тога, још сам секретар испитног одбора за четири образовна профила у области 

прерада хране, члан школског одбора и члан тима за самовредновање.  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНОГ РАДА ШКОЛСКЕ 2021/22. 

Додатни рад је организован и реализован у циљу припреме ученика завршног разреда за 

школско и републичко такмичење. Од укупно 30 часова 5 је рализовала колегиница, пошто 

сам била на боловању, а ја сам, као ментор, реализовала 25. Организовала сам школско 

такмичење и пратила пласирану ученицу на републичко такмичење, где сам била члан 

комисије за прегледање теста. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНОГ РАДА ШКОЛСКЕ 2021/22. 

Припремни рад реализован је у циљу припреме за завршни испит.  

Од планираних 24 часова, одржано је 24 часова, током недељу дана рада у јуну, у окви-

ру којих су реализовани садржаји из области израде радних задатака у оквиру листе извуче-

них радних задатака за завршни испит, пратећи технолошке процесе производње и користећи 

одговарајуће количине сировина, прибор, алат и машине, уз израчунавање потребних коли-

чина основних и помоћних сировина.  
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СНЕЖАНА ФИЛИПОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава  476 / 476 2/8 Производња хлеба 

Практична настава у блоку 90 / 90 2/8 Производња хлеба 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Секција  30 / 18 2/8 Израда пекарских производа 

РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ КАРАПАНЏА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  30 /- /  / *- сви ученици имали позитвне оцене 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава 476 / 476 2/6 Обрада меса  

Практична настава у блоку 90 / 90 2/6 Обрада меса 

Практична настава у блоку 60 / 60 1/8 Обрада и прерада меса 

ЈЕЛЕНА ВУКАШИНОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  
- / 8 

7 
1/8 

Технологија пекарства 

Операције и мерења у пекарству 

Додатни рад 7 4/2 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 

Припремни рад 
- / 9 

6 
3/8 

Производња пецива, колача и тестенина 

Тржиште и промет пекарских производа 

Секција 30 / 49+6 4/2,3/8 Достигнућа младих 

БРАТИСЛАВА МИЛЕТИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Настава у блоку  60 / 60 4/2 Изборне технологије  (5) 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  2 4/2 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 

Додатни рад 7 4/2 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији 

Припремни рад 42 4/2 Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији, Изборне технологије  

Секција 30 / 6+98+6 3/7,4/2,3/8 Предузетништво, Достигнућа младих 

НАТАША ИВАНЧЕВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Додатни рад - / 35 4/2 Производња прехрамбених производа 

Допунски рад  30 / 8 4/2 *- сви ученици имали позитвне оцене 

Припремни рад 38 / 47 4/2 Изборне технологије  (5) 

Припремни рад за полагање матурског испита 30 / 30 4/2 Група стручних предмета    
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава у блоку 60 / 60 4/2 Изборне технологије  (5) 

КАТАРИНА МАРИНКОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава  348 / 348 3/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава у блоку 60 / 60 3/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава  396/ 396 2/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава у блоку 120 / 120 2/7 Производња прехрамбених производа 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. 

год. 
Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски 

рад  
30 / 16 2/7 Прехрамбена технологија, Операције и мерања у прехрамбеној производњи 

Додатни рад 30 / 0 _ _ 

Припремни 

рад 
0 / 24 

2/7 

* разлика 

предмета 

Исхрана људи, Операције и мерења у прехрамбеној производњи, Производња 

прехрамбених производа, Прехрамбена технологија, *предмети прве године, 

смер оператер у прехрамбеној индустрији 

МИОДРАГ ЖИВКОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава 420 / 420 3/8 Прерада меса  

Практична настава у блоку 30 / 30 3/8 Прерада меса 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  30 / - / *- сви ученици имали позитвне оцене 

Додатни рад 30 / 5 3/8 Прерада меса 

Припремни рад за полагање завршног испита 21 / 21 3/8 Обрада меса и Прерада меса 

МАЈА АНДРИЈЕВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  30 / - / Прехрамбена технологија 

Припремни рад за такмичење 25 / 25 3/8 
Производња хлеба и Производња пецива, колача и 

тестенина   

Припремни рад за полагање завршног 

испита 
21 / 30 3/8 

Производња хлеба и Производња пецива, колача и 

тестенина   

Секција  30 / 30 3/8 Израда пекарских производа 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава 420 / 420 3/8 Производња пецива, колача и тестенина   

Практична настава у блоку 120 / 120 3/8 Производња пецива, колача и тестенина   

Практична настава у блоку 30/30 3/7 Производња прехрамбених производа 

Практична настава у блоку 60/60 2/7 Производња прехрамбених производа 
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СВЕТЛАНА РАДОЈЕВИЋ, МИЛЕНА МАТОРЧЕВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава  476/ 476 2-6 Прерада млека 

Практична настава у блоку 90 / 90 2-6 Прерада млека 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Шк. 2021/22. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Допунски рад  30 / 30 

1/7 

2/6 

3/8 

Исхрана људи 

Прерада млека 

Тржиште и промет меса 

МАРИЈА РАНКОВИЋ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАКТИЧНЕ И БЛОК-НАСТАВЕ 

Шк. 2021/2022. год. Планирано/одржано Одељење Предмет 

Практична настава  476/ 476 2/8 Производња хлеба 

Практична настава у блоку 90 / 90 2/8 Производња хлеба 

Стручно веће наставника прехрамбене струке 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ ЗА ШК 2020/21. Г. 

Стручно усавршавање реализовано је у складу са Правилником о сталном стручном уса-

вршавању наставника. Ове школске године организован је и реализован мали број акредито-

ваних семинара. Ј. Вукашиновић присуствовала је акредитованим семинарима Унапређивање 

компетенција запослених за рад са приправником, кат. бр. 646 и Дуално образовање–учење 

кроз рад, кат. бр. 905 и акредитованим стручни скуповима Euroguidance конференција „Кари-

јерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“, код 510, Дани интелигенције – 

Решавање проблема – стимулација интелектуалног развоја, код 512 и Дигитално образовање 

2021, код 564. 

У оквиру стручног усавршавања ван установе Ј. Вукашиновић, Б. Милетић и М. Попо-

вић пратиле су већи број вебинара из области предузетништва организације Достигнућа мла-

дих, пројеката Еразмус и дигиталних алата и реализације наставе у новонасталој ситуацији и 

презентовале на састанцима стручног већа.  

М. Поповић и Ц. Јовановић присуствовале су обуци за реализацију завршног испита за 

обр. профил оператер у прехрамбеној индустрији у Пољопривредној школи „Соња Маринко-

вић“ у Пожеревцу. 

Због епидемиолошке ситуације нису реализовани стручни скупови у организацији шко-

ла подручја рада ПППХ, стручне посете школама и манифестацијама које организују школе из 

подручја рада ПППХ и посете фабрикама за производњу прехрамбених производа. 

У оквиру стручног усавршавања у установи колеге су на састанцима стручног већа пре-

зентовеле акредитоване семинаре, акредитоване стручне скупове, вебинаре, стручна предава-

ња, дискутовало се и анализирале су се могућности примене у пракси. Обуке за реализацију 

завршног испита за образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији организовала је и 

реализовала М. Поповић, а за обр. профил пекар Н. Иванчевић. Због епидемиолошке ситуа-

ције нису реализовани угледни часови. 

Председник Стручног већа наставника прехрамбене струке Братислава Милетић  
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5.3.8. Извештај о раду Стручног већа наставника математике, физике и 

информатике 

Редовна настава је скоро у потпуности одржана. У неким одељењима је одржано мање 

од плана за један до два часа. Допунску наставу су одржавали наставници математике и физи-

ке. Додатна настава није одржавана због проблема са учењем и незаинтересованости ученика. 

Одржана је и припремна настава. 

ТАКМИЧЕЊА 

Ове школске године су наши ученици учествовали на два математичка такмичења: 

„Мислиша-2022“ и школски квиз. 

 „Мислиша-2022“ је одржан 10.3.2022. у школи. Од пријављених 39 ученика, учествова-

ло је 18. Резултати су били слабији него претходних година. 

Школски квиз је одржан 24.6.2022. Учествовале су две екипе са ученицима првог и 

другог разреда и укупно 9 ученика. 

Планирано је учешће на општинском квизу који је требао да се одржи у априлу, али је 

тај квиз отказан због проблема са пандемијом. Због истих проблема квиз није одржаван ни 

претходне две године. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Угледне и огледне часове нико није одржао због проблема са пандемијом.  

На семинарима (вебинарима) учествовао је Радосав Пантић.  

Назив програма -обуке 
Датум 

реализ. 
Место реализације 

Бр. 

час. 

Бр. 

бод. 

Савез учитеља Србије: Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије 

(трибина) 

23.12.2021. Београд, на даљину 2 1 

Математички факултет у Београду: 11. Симпозијум: Математика и примене, 

секција Математика и информатика у образовању 

4.12.2021. Београд, Математички 

факултет 

  

ДМС: Државни семинар за наставнике математике и информатике 22-23.1.2022. Београд, на даљину 16 16 

Центар за образовне технологије на Запад. Балкану: Дигитално образовање 2022. 8-9.4.2022. Београд, на даљину 4 4 

Друштво учитеља Београда 18.6.2022. Смедерево, РЦ 8 8 

Писмени и контролни задаци су урађени по плану. 

На састанку од 28.6. смо за председника наредне школске године изабрали Мирослава 

Стојковића. 

Радосав Пантић 

5.3.9. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања за 

шк. 2021/22. г. 

Стручно веће Физичког васпитања чине три члана и то: 

 Сања Диздар; 

 Рајко Перовић и  

 Чедо Марић- председник актива. 

Састанци су одржавани четири пута у току године. На састанцима су разрађиване теме 

од значаја за рад наставника Физичког васпитања као што су: 
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 Реализација наставе Физичког васпитања за 2021/22. годину; 

 Реализација наставе за време пандемије. 

 Упознавање са мерама и препорукама рада наставника Физичког васпитања, као што 

су препоруке од стране Министарства просвете као што су повећана хигијена, 

смањивање оптерећења ученика, ношење маске и сл. 

СЕКЦИЈЕ 

Планиране су секције и то: Мали фудбал, одбојка и кошарка. Напомињем да секције 

нису реализоване због пандемијских мера, како би се умањила могућност ширења заразе код 

ученика. 

ТАКМИЧЕЊА 

Учествовали смо на градским такмичењима у малом фудбалу, нисмо освојили значајна 

места. Такође је одржан крос на нивоу школе у мају месецу, који је успешно реализован. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Нисмо учествовали на стручним усавршавањима, јер н иије било тема везаних директно 

за наставу Физичког васпитања. Угледни час није одржан због епидемиолошке ситуације. 

Председник Стручног већа, Рајко Перовић 

5.3.10. Извештај Стручног већа хемије и биологије за шк. 2021/22. 

Чланови Стручног већа наставника биологије и хемије су: 

1. Светлана Манџуковић, председник 

2. Зорица Вишекруна 

3. Данијела Петровић 

4. Олгица Спасић 

5. Слободан Трајков 

6. Бојана Матић 

7. Марија Ђурђевић 

8. Ирена Савић Новаковић 

Стручно веће хемије и биологије и хемије, одржало је 9 састанка, записници су унети у 

електронском дневнику и евидентирани у свесци за Стручно веће.  

Теме које су разматране током састанака су : 

1. Извештаји са Педагошког колегијума 

2. Организација допунске наставе, блок наставе, рад у хемијском кабинету, реализација 

часова вежби у хемијској лабораторији.  

3. Угледни часови и стручно усавршавање наствника 

4. Инклузија у настави 

5. Анализа успеха и дисциплине ученика, мере за побољшање успеха, праћење 

постигнућа ученика по образовним профилима 

6. Израда тема за матурски испит 

7. Уџбеници и стручна литература 

8. Реализација пројекта ЕУ, пројекат Државна матура 



 

 

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО 

[36] 

Председник већа је чланове редовно извештавала о темама са састанка Педагошког 

колегијума и писмено и усмено.  

Допуску наставу изводили су сви чланови Већа за ученике који не показују задовољава-

јући успех (договор наставника са ученицима по потреби). Часови додатне наставе који су 

планирана из предмета Општа и неорганска хемија нису одржани због епидемиолошке ситуа-

ције. Секције нису реализоване из горе наведених разлога. Редовна настава је реализована по 

плану и програму а у складу са школским календаром. Вежбе су реализоване по плану и про-

граму а у сладу са школским календаром.  

Организација рада у хемијском, прехрамбеном и биолошком кабинету се одвијала по 

датом распореду за рад у кабинетима.  

Материјал за вежбе и блок наставу није набављан јер имамо залихе на стању. Због 

недостатака финансијских средстава ове године неће бити набавке стручне литературе .  

Критеријума оцењивања ученика ученика су усаглашени. Наставници воде личну педа-

гошку документацију (свеску). У свесци се налазе формативне оцене из којих произилази су-

мативна оцена уписана у дневник.  

Матурски испит се полаже у складу са Правилником о полагању матурског испита за 

образовни профил Техничар за заштиту животне средине. Матурски испит се састоји из пис-

меног и усменог дела. Писмени део подразумева израду матурског практичног рада са 

усменом одбраном. Усмени део подразумева усмени испит из предефинисаних предмета за 

дати образовни профил. Ученик сам бира један од предефинисаних предмета за усмено одго-

варање. Предметни наставници који предају матурантима направили су списак тема за израду 

матурског рада који је прослеђен Наставничком већу на усвајање. Теме су усвојене и ученици 

ће извлачити у другом полугодишту. Сви ученици 21 смера Техничар за заштиту животне 

средине одељење 4/5 су положили матурски испит средња оцена 4,28.  

Током школске 2021/22. усвајани су програми и вредновање иоп-а за ученике првог 

разреда, укупно 5, сви су савладали, као и ученици другог и трећег разреда.  

Усвојени су уџбеници за шк. 2022/23. и записником потврђено, табеле послате директо-

ру школе.  

Предлог Стручног већа хемије и биологије за упис у школску 2022/23. годину је Техни-

чар за заштиту животне средине.  

ДОПУНСКА, ДОДАТНА И ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 

Наставник  Одељење Наставни предмет Врста  Број часова 

Петровић Данијела 4-2 Технолошке операције Припремни рад (за матурски) 8 

4-5 Загађивање и заштита воде Припремни рад (за матурски) 10 

4-5 Загађивање и заштита тла Припремни рад (за матурски) 4 

Вишекруна Зорица 4-5 Инструменталне методе анализе Припремни рад (за разредни) 23 

4-5 Прерада и одлагање отпадних вода Припремни рад (за матурски) 10 

4-5 Прерада и одлагање чврстог отпада Припремни рад (за матурски) 10 

Матић Бојана 1-5 Општа и неорганска хемија Допунски рад 9 

1-5 Општа и неорганска хемија Припремни рад за такмичење 7 

2-5 Аналитичка хемија Допунски рад 6 

4-5 Општа и неорганска хемија Припремни рад за матурски  

Ђурђевић Марија 1-3 Биологија Допунски рад 8 

2-3 Биологија Допунски рад 8 
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2-7 Здравствена безбедност хране Допунски рад 5 

Спасић Олгица 3-5 Физичка хемија Допунски рад 2 

Ирена Савић 4-5 Загађивање и заштита ваздуха Припремни рад за матурски 2 

Трајков Слободан 4-5 Машине, апарати и операције Припремни рад за матурски испит  

Светлана Манџуковић 1-3 Хемија Допунска настава 2 

БЛОК НАСТАВА: 

Настава у блоку изводила се у кабинетима школе, институцијама и радним организаци-

јама, према планираном распореду: 

Одељење Број часова Наставник Наставни предмет 

I5 60+60 
Маријана Спасенић (60) 

Светлана Манџуковић (60) 
Општа и неорганска хемија 

II5 60+60 
Данијела Петровић (60) 

Слободан Трајков (60) 
Извори загађења животне средине 

III5 30 +30 
Петровић Данијела (30) 

Слободан Трајков (30) 
Загађивање и заштита тла 

III5 30+30 
Вишекруна Зорица (30) 

Светлана Манџуковић (30) 
Прерада и одлагање чврстог отпада 

IV5 30+30 
Данијела Петровић (30) 

Слободан Трајков (30) 
Загађивање и заштита ваздуха 

IV5 30+30 
Вишекруна Зорица(30) 

Маријана Спасенић (30) 
Прерада и одлагање отпадних вода 

Сви часови блок наставе су у потпуности реализовани према плану и програму за 

школску 2021/22.  

Реализација наставе у блоку у радним организацијама зависила је од њихове пословне 

политике и ситуације са пандемијом вируса короне.  

Стручне посете нису реализоване у фирмама због епидемиолошке ситуације Железара -

Смедерево, Сајам екологије Београд, Фестивал науке Београд, Yuco Hemija Бачки Јарак, 

Термоелектрана Костолац, ЈКП ”Букуља” Аранђеловац, PKC WIRING SYSTEMS Смедерево, 

Депонија Јагодина, ЈКП ”Комуналац” Смедерево, ЈКП “Милан Митровић” Велика Плана, 

Завод за заштиту здравља Пожаревац, Месер Смедерево.  

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ: 

4/5 Техничар за заштиту животне средине, наставни предмет Загађивање и заштита воде 

наставна јединица „Тврдоћа воде“ час – вежба, октобар 2021. излагач Данијела Петровић, 

часу присуствовали педагог школе, Олгица Спасић.  

4/5 Техничар за зашт. животне средине, Предмет Прерада и одлагање чврстог отпада, диси-

минација пројекта “Не бацај, сачувај, рециклирај и креирај” Олгица Спасић јун-јул 2022.  

Остали планирани угледни часови нису одржани због епидемиолошких мера.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

- DAC–Eulhems Lectures Awardees (Аналитичка хемија), онлајн 16.9.2021. Бојана Матић 

- „Обука за запослене- породично насиље“, Чувам те, онлајн 12.12.2021. Зорица Вишекруна, 

Светлана Манџуковић (14.6.2022) 

- „Професионална оријентација“ онлајн, Зорица Вишекруна 

- „ Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ 25-26.10.2021. (К3, П3, 

бод 2) ТEMPUS 

- Сајам школских тимова за KVIS, каријерно вођење и саветовање, 30.11.2021.  
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- „Презентовање дигиталних алата и унапређивање наставе у учионици“ онлајн вебинар 

Вулкан знање, октобар 2021. Светлана Манџуковић 

- Презентација дигиталног уџбеника хемије за осми разред Вулкан знање, ДД школа 

10.12.2021. Светлана Манџуковић 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима, К1, бодова 

24, дана 4.1.2022. Бојана Матић, Зорица Вишекруна, Олгица Спасић, Слободан Трајков.  

- Са стручњацима на вези 2 - безбедно током пандемије, 23.12.2021. Б. Матић, З. Вишекруна 

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

Чувам те, онлајн 12.12.2021 Зорица Вишекруна 

- Дигитално образовање 2022, конференција 8-9.4.2022. З. Вишекруна и С. Манџуковић 

- Међународна конференција СТЕМ 18-19.4.2022. Светлана Манџуковић 

- Родитељи и СТЕМ, забавни експерименти, 14.4.2022. Светлана Манџуковић 

- Презентације дигиталних уџбеника Герундијум, БИГЗ, 8.2.2022; 31.3.2022. С. Манџуковић 

У УСТАНОВИ 

- „Унапређивање онлајн наставе из угла практичара“ 29.10.2021. Марија Ђурђевић, Олгица 

Спасић, Светлана Манџуковић 

- Стручна посета „М. Благојевић“ Смедерево 22.9.2021. Зорица Вишекруна, Бојана Матић, 

Данијела Петровић и Слободан Трајков. „М. Благојевић“ 25.10.2021.  

- Стручна посета Колари, 28.9.2021. Данијела Петровић, Слободан Трајков.  

- Стручна посета ЈКП Водовод 14.6.2022. Бојана Матић и Светлана Манџуковић 

- Стручна посета Composting Смедерево 10.6.2022. Зорица Вишекруна и Светлана 

Манџуковић 

- Школска економија 8.9.2021. Данијела Петровић и Слободан Трајков.  

ТАКМИЧЕЊА: 

ТТПШ “Деспот Ђурађ” учествовала је на XХV Републичком такмичењу средњих стру-

чних школа из области Хемија и неметали.  

Такмичење се одржало у Крушевцу 8, 9. и 10. априла 2022. год за ученике I и III разре-

да. Организовано је само појединачно такмичење. Ученици I разреда решавали су тест – поје-

диначно и извели су експериментални рад – из предмета Општа и неорганска хемија. Уче-

ствовало је 11 школа.  

Представник наше школе био је ученик I разреда образовног профила техничар за заш-

титу животне средине (1-5) Лалић Огњен и освојио је пето место.  

ПРОЈЕКТИ: 

Наставник Спасић Олгица урадила пројекат EPACMУC, финансира EU под насловом 

“Не баци, сачувај, рециклирај и креирај”. Време реализације је од 1.9.2018 - 31.8.2020. Реали-

зација за нашу школу у периоду 26.6 - 6.7.2022. у Солуну. Пријављено је 12 ученика 3-5 и 4-5, 

ментори су Спасић Олгица и Данијела Петровић.  

Пројекат је реализован у планираном термину.  

Чланови Већа прикључили су се изради пројекта „Државна матура“.  

Светлана Манџуковић 
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6. Стручни активи и тимови 

6.1.  Стручни актив за школско развојно планирање  

6.1.1. Извештај Стручног актива за школско развојно планирање за шк. 

2021/22.  

На првом састанку је конституисан Стручни актив за развојно планирање и чине га: 

Марија Милошевић Несторовић, педагог, 

координатор актива 

Слађана Спасић, психолог 

Славица Аврамовић, наставник 

Јадранка Живковић, наставник 

Јелена Булајић, наставник 

Цаја Јовановић, наставник  

Олгица Спасић, наставник, 

Марина Мрвић, наставник 

Милица Стојановић, представник локалне 

самоуправе  

Тамара Станковић, из Савета родитеља 

Марија Милићевић, Уч. парламент 

Током школске године Актив се састајао 2 пута у првом полугодишту и 6 пута у другом 

полугодишту. На састанцима је реализовано следеће: 

 Актив је конституисан још крајем школске 2018/19. године, када је израђен важећи Разво-

јни план, када су се чланови Актива упознали са начином радом Актива. Тада су се упоз-

нали и са: Правилником о вредновању квалитета рада установе и Правилником о стандар-

дима квалитета рада установе на којима почива развојно планирање. Стручни актив је 

проучавао и Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образо-

вању и извукао је све елементе које Школски развојни план треба да садржи. У међу-

времену је дошло до минималних измена чланова Актива због објективних околности.  

 На првом састанку у шк. 2021/22. години усвојен је и Годишњи план рада Актива.  

 Израђен је Акциони план школског развојног плана за школску 2021/22. годину и усвојен 

је као саставни део Годишњег плана рада школе. Током првог и другог полугодишта је 

праћена његова реализација На крају школске године је сачињен извештај о реализацији 

Акционог плана. 

 Током другог полугодишта Актив се интензивније састајао јер је радио на изради новог 

Развојног плана. Актив је проучавао извештаје самовредновања из претходних школских 

година. Консултовао је све интересне групе у школи, наставнике, ученике и родитеље и 

узимао у обзир њихово мишљење, потребе и ставове приликом израде Развојног плана. У 

августу месецу 2022. године је израђен нов Развојни план. 

Стручни актив за развојно планирање 

6.1.2. Извештај о реализацији акционог плана школског развојног плана 

за шк. 2021/22. г.  

У току школске године било је на снази ванредно стање услед пандемије корона вируса, 

тако да се настава у више наврата организовала по комбинованом моделу. Из ових разлога 

известан број активности који је био планиран Акционим планом, није могао да се реализује.  
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1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

- планирано је да за наставнике буде реализована обука за формативно и сумативно 

оцењивање. Због претходне епидемилошке ситуације и забране окупљања већег броја људи 

у затвореном простору, обука није реализова. Стога се пребацује за нов Развојни план. 

2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

- планирано је да за наставнике буде реализована едукација у вези са значајним питањима 

везаним за инклузивно образовање. Због претходне епидемилошке ситуације и забране 

окупљања већег броја људи у затвореном простору, обука није реализова. Стога се пребацује 

за нов Развојни план. 

- планирано је унапређивање секција прилагођених интересовањима ученика. Ова активност 

је реализована. Стручна већа су спремила програме нових и већ постојећих секција. У 

септембру месецу ће се ученицима понудити секције и свако од њих ће моћи да изабере 

секцију према својим афинитетима. 

3. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС 

- Планирано је било да се изради Правилник о похваљивању и награђивању ученика и 

наставника. У току школске године су се три секретара у школи променила и ова активност 

није до краја реализована. Почело се са његовом израдом, али није спроведен до краја. 

Стога се и ова активност преноси у нови Развојни план. 

4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

- Укључивање у разне пројекте – ова активност је у потпуности реализована. Почевши од 

формирања Тима за писање пројеката, до аплицирања за различите пројекте. Наиме, школи 

је у школској 2021/22. години одобрен још један пројекат Еразмус+. Намењен је наставни-

цима и ПП служби, а тиче се обуке из области инклузивног образовања и планирано је да се 

реализује у првом полугодишту шк. 2022/23. године у Португалији. Школа је аплицирала и 

пројектом за набавку 10 телевизора и 10 рачунара за опремање учионица и кабинета у 

оквиру конкурса Министарства правде и добила средства за реализацију овог пројекта. 

Школа планира да прати и будуће конкурсе и аплицира пројектима за исте. 

Све планиране активности, које услед пандемије нису реализиване, на предлог Актива, 

пребацују се у нов Школски развојни план који треба да почне да важи од октобра 2022. год.  

Стручни актив за развојно планирање 

6.2. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

У септембру месецу конституисан је Тим за инклузивно образовање у саставу: 

1. Миладин Виторовић (директор) 

2. Слађана Спасић (психолог - координатор)  

3. Марија Милошевић Несторовић (педагог) 

4. Гордана Филиповић (наставник) 

5. Драган Живанчевић (наставник) 

6. Јелена Вукашиновић (наставник) 

7. Снежана Филиповић (наставник) 

8. Вера Кацаревић (наставник) 

9. Оливера Ђерић (наставник) 

10. Цаја Јовановић (наставник) 

11. Братислава Милетић (наставник) 

12. Јадранка Живковић (наставник) 

13. Александра Љубисављевић (наставник) 

14.  Тања Николић (Савет родитеља) 

15. Маја Андријевић (наставник) 

16. Марија Ђулић (наставник) 
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У току школске године, тим се састао осам пута. У септембру, након конституисања 

тима и усвајања годишњег плана рада, идентификовани су ученици са којима ће се ове 

школске године радити по ИОП-у. Одељенске старешине су упознате са Правилником о 

додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник 

РС, број 80 од 24. октобра 2018). Миону Прокић је у октобру 2021. до повратка запослене са 

трудничког и породиљског одсуства, заменила Слађана Спасић (психолог). 

На почетку првог класификационог периода израђени су планови за сваког ученика 

првог разреда који наставу похађа по ИОП-у, а на почетку другог класификационог периода 

направљени су планови за ученике свих разреда. Вредновање ИОП-а је извршено на крају 

првог класификационог периода за ученике првог разреда и ученике за које од ове школске 

године наставу похађају по индивидуалном образовном плану. Извршено је и вредновање 

ИОП-а на крају четвртог класификационог периода за ученике свих нивоа разреда. 

Сви индивидуални образовни планови као и вредновање ИОП-а представљени су на са-

станцима Педагошког колегијума који су од стране истог и усвојени. Покренуто је више ини-

цијатива од стране предметних наставника за прелазак са модела ИОП-а 2 на ИОП 1, односно 

са плана ИОП-а 1 на мере индивидуализације. Сви предлози су усвојени. У другом полугоди-

шту послати су захтеви интересорној комисији за ученике: Немања Марковић 2/6 (рад из 

ИОП1 у ИОП2 из математике), Маријана Живанић 1/8 (рад из ИОП 1 у ИОП 2 из математике, 

рад по ИОП-у 2 за предмете за које тим подршке у школи установи да је неопходан), Огњен 

Перовић 3/4 (рад из ИОП1 у ИОП2 из предмета заштита биља, биљна производња 2 и пољо-

привредна техника).  

Усвојени су нови, прегледнији начини прикупљања документатције и евидентирања 

релевантних информација о ученику. Предметним наставницима и разредним старешинама 

пружана је подршка у савладавању метода процене ученика, осмишљавању и примени плана 

измењеног начина рада. Разредним старешинама и предметним наставницима пружена је 

подршка у спровођењу специфичних процедура везаних за ученике који раде по ИОП-у и 

њиховим сличностима и разликама у односу на рад са ученицима који наставу похађају по 

редовном наставном програму.  

Већина ученика је на крају школске године делимично или у потпуности одговорила 

на прилагођене захтеве. 

Координатор Тима: Слађана Спасић, психолог 

6.3. Извештај Тима за професионални развој за шк. 2021/22. г. 

Чланови Тима: 

1. Оливера Ђерић координатор 

2. Миладин Виторовић 

3. Марија Милошевић Несторовић 

4. Марија Ђулић 

5. Радосав Пантић 

6. Биљана Стојковић 

7. Радослав Димитријевић – представник ГУ, од 8.12.2021.  

Током првог полугодишта одржана су два састанка 31.8.2021, 23.11.2021.  
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Током другог полугодишта одржана су два састанка 27.6.2022. и 17.8.2022.  

Уз извештај у прилогу се налазе записници са састанака.  

На првом састанку Тим је конституисан, нови чланови упознати са начином рада.  

 Сачињен је годињи план рада Тима који се мало разликује од прошлогодишњег и дого-

ворено да се одржи најмање 5 састанака, након сваког класификац. периода, да се сачини 

полугодишњи извештај и да се чланови ангажују посебно што се стручног усавршавања тиче.  

На другом састанку разговарано је о реализацији угледних и огледних часова.  

На трећем и четвртом састанку разговарано је о реализацији плана рада тима и реализa-

цији плана стручног усавршавања колега.  

Директор школе и педагог слажу се са препоруком МПНТР да се угледни и огледни 

часови релизују уз поштовање мера у складу са епидемиолошком ситуацијом. О. Ђерић и Б. 

Стојковић износе став наставника да огледни часови не могу бити реализовани на начин како 

их наставници планирају, а да здравље ученика и наставника не буде угрожено. Средином 

новембра око 8000 заражених на дневном нивоу, а ситација у школи је повољна. Предлажу да 

се реализација часова одложи, ако је могуће, за пролеће јер ће бити свакако топлије. Наста-

вницима је важно да колеге присуствују часовима ради евалуације постигнућа. Разговарано о 

форми и садржини.  

Угледни часови реализивани су у мањем броју, али уз поштовање мера које је пропи-

сало МПНТР.  

Данијела Петровић реализовала је угледни час у одељењу 4/5 техничар за заштиту жи-

вотне средине наставни предмет Загађивање и заштита воде наставна јединица Тврдоћа воде, 

октобар 2021.  

Сузана Ђорђевић реализовала је угледни час у одељењу 4/3 ветеринарски техничар 

наставна јединица Aпсцес децембар 2021.  

О. Ђерић упознала чланове тима о изменама у Правилнику о сталном стручном усавр-

шавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника објављеном 

22.11.2021. у Службеном гласнику и напомиње да га није проучила довољно, што је задатак 

тима за следећи састанак, да се највеће промене односе на коришћење онлајн платформи и 

броју учесника на конференцијама, округлим столовима...  

Од активости предвиђених Годишњим планом рада за овај период већина је реализова-

на: израда планова стручног усавршавања на нивоу стручних већа након прикупљања подата-

ка, израда плана за стручно усавршавање на нивоу школе, обавештавање о планираним семи-

нарима у организацији различитих струка, достављање копија уверења о уверењу о савлада-

ном програму обуке: похађаним семинарима, стручним скуповима, излагање на састанцима 

стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног усавршавања или други 

облик стручног усавршавања ван установе са анализом и дискусијом (у записницима стру-

чних већа), вођење евиденције о стручном усавршавању и професионалном развоју наставни-

ка и стручних сарадника ван установе (задужена О. Ђерић), вођење евиденције о стручном 

усавршавању и професионалном развојунаставника, васпитача и стручних сарадника ван 

установе, извођење угледних, односно огледних часова и активности са дискусијом и анали-

зом (евиденција код директора и ПП службе). У вези са овим у првом делу записника.  
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Редовно је вођена евиденција о стручном усавршавању и сачињен је извештај на крају 

полугодишта као и на крају школске године.  

Извештаји о усавршавању у установи и ван установе налазе се у прилогу, а детаљан при-

каз усавршавања ван установе, односно похађање акредитованих семинара, на крају овог изве-

штаја. Председници стручних већа достављају извештаје, а наставници сертификате о присус-

тву на семинарима, обукама... За прикупљање података задужена је О. Ђерић.  

Упркос неповољним епидемиолошким условима наставници су присуствовали бројним 

обукама, семинарима, вебинарима, стручно се усавршавали и разијали своје компетенције.  

ПРИКАЗ УЧЕШЋА НАСТАВНИКА НА АКРЕДИТОВАНИМ СЕМИНАРИМА ТОКОМ ПРВОГ ПОЛУГОДШТА ШК. 2021/22.  

АКРЕДИТОВАНЕ ОБУКЕ 

 Ка савременој настави српског језика и књижевности II септембар 2021. похађале О. 

Ђерић, Ј. Булајић, И Стојић - 8 бодова.  

 Ка савременој настави српског језика и књижевности II новембар 2021. похађале О. 

Ђерић, Ј. Булајић - 8 бодова.  

 Добра припрема за час, успешан час, похађала Ј. Вукашиновић фебр. и март 2021. 32 бода.  

 Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи октобар 2021. 2 бода, 

похађале Б. Стојковић и Ј. Вукашиновић.  

 63. Републички семинар похађале О. Ђерић, Ј. Булајић и И. Стојић јануар 2022. 24 бода.  

 Програм обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења током 

октобра 16 и 8 (онлајн) сати похађали: Ц. Јовановић, М. Поповић, Ј. Вукашиновић, Д. 

Петровић, Д. Трајковић, К. Маринковић, Г. Филиповић, Љ. Буховац, С. Павловић, М. 

Маторчевић, С. Радојевић, И. Новаковић Савић, М. Живковић, М. Андријевић, О. 

Спасић, З. Вишекруна 

 Програм обуке за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала мај и 

2021. (накнадно достављени сертификати колегама) похађали М. Поповић, Д. Трајковић, 

Н. Маричић, И. Новаковић Савић, О. Спасић 19,5 сати.  

 еТвининг за почетнике – први кораци, похађала М. Милошевић Несторовић 28.2.2022. 8 

сати и Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености 24.1.2022. 40 

сати.  

 Р. Пантић похађао Државни семинар о настави математике и рачунарства 22 -23.1.2022. 16 

сати и Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко 

моделовање 18.6.2022. 8 сати.  

Ученици и наставници током приода јун – јул 2022. реализовали су стручне праксе у 

Грчкој и Турској као делове раније одобрених пројеката. Током ове школске године одобрен 

је још један пројекат. Детаљнија обавештења у у извештају Тима за израду пројеката.  

Извештаји и табеларни прикази усавршавања у установи и ван установе су у прилогу.  

Координатор тима Оливера Ђерић 
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6.4. Извештај Тима за проф. оријентацију, каријерно вођење и 

саветовање ученика у 2021/22. 

Стручни тим за професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика 

конституисан је у септембру 2021. године и броји 7 чланова: Зорица Вишекруна – наставник 

хемијске групе предмета - координатор, Миона Прокић – психолог, Љубиша Буховац – наста-

вник пољопривредне групе предмета, Наташа Иванчевић – наставник прехрамбене групе 

предмета, Душан Трајковић - наставник ветеринарске групе предмета, Биљана Стојковић - 

наставник енглеског језика и Марина Мрвић - наставник текстилне групе предмета.  

Од половине октобра 2021.године члан тима уместо Мионе Прокић постала је психолог 

Слађана Спасић.  

Тим се до 30.06.2022. године састао шест пута. Вршене су и онлајн консултације у вези 

са пружањем подршке ученицима и родитељима и договора око реализације планираних 

активности.  

Разматран је и усвојен годишњи план рада Стручног тима. 

Израђен је и усвојен Програм професионалне оријентације и каријерног вођења и саве-

товања ученика за школску 2021/22. годину. Усвојене су теме и динамика њихове реализаци-

је, сви подаци о утврђеним активностима налазе се у годишњем плану рада школе.  

Праћење реализације активности вршено је према утврђеној динамици. 

Периодична анализа рада Стручног тима вршена је за период септембар - децембар 

2021. године и јануар-јун 2022. године. 

Два члана Стручног тима-Биљана Стојковић и Зорица Вишекруна су 25. и 26.10.2021. у 

онлајн формату присуствовале деветој националној Еuroguidance конференцији „Каријерно 

вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“. Стручни скуп је организовао Национа-

лни центар европске мреже за подршку у каријерном вођењу и саветовању Еuroguidance у са-

радњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине 

и спорта. 

Учешће на 7. Сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање 30.11.2021. 

године у организацији БОШ-а је реализовано у онлајн формату, у улози посетиоца присуство-

вала су 2 члана Стручног тима- Биљана Стојковић и Зорица Вишекруна. 

Одељењске старешине 1. разреда су, у сарадњи са педагогом школе упознали ученике и 

родитеље са циљем каријерног вођења и саветовања, прикупљени су подаци о породичним 

приликама, интересовањима и способностима ученика. Прикупљање података вршено је и 

електронским путем у складу са тренутним епидемиолошким мерама и начином реализације 

наставе. 

У складу са индивидуалним склоностима и интересовањима, током школске године 

ученици су укључивани у ваннаставне активности. Евиденција ваннаставних активности које 

се релизују садржана је у евиденцији осталих облика образовно-васпит. рада у ес-дневнику. 

На часовима одељенске заједнице реализоване су активности везане за професионалну 

оријентацију, обављено индивидуално саветовање и разговори ученика са педагошко-психо-

лошком службом. 
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Одељењске старешине 1. разреда су, у сарадњи са наставницима практичне наставе, 

упознали ученике и родитеље са карактеристикама и перспективама образовних профила. 

Извршено је идентификовање ученика који нису у могућности да прате и усвајају про-

грамске садржаје изабраног профила и предузете су мере – укључивање у допунску наставу, 

преусмеравање на други образовни профил или укључивање у инклузивно образовање.  

Више ученика је по решењу директора, а на основу молбе, премештено у жељене 

образовне профиле. 

Посета предузећима и установама одговарајућег образовног профила реализована је у 

оквиру блок наставе, а евиденција се налази код координатора практичне наставе и стручних 

актива. Од планираног обима реализације одступило се због епидемиолошке ситуације током 

школске године.  

Упутства о начину полагања завршног и матурског испита су реализована кроз стручне 

активе,наставничко веће. За ученике образовног профила Техничар за заштиту животне 

средине теме су истакнуте на огласним таблама школе, а на сајту школе истакнута су 

упутства за израду матурских радова .  

У периоду фебруар – април реализоване су активности на пројекту Државна матура: 

вебинари за наставнике и родитеље, достављени материјали о општој и стручној матури и 

завршном испиту. Ученици завршних разреда 4. степена су у периоду 5-8.4.2022. учествовали 

у пилот програму државне матуре, решавањем тестова из српског језика и књижевности, 

математике а одељење 4-5 и теста за проверу стручно-теоријских знања. Наставници су 

дежурали на испитима, прегледали тестове, попуњавали упитнике и достављали повратну 

информацију надлежном министарству. 

Анкетирање ученика о њиховим даљим професионалним намерама и жељама после 

завршног и матурског испита о наставку школовања је реализовано у одељењима завршних 

разреда трећег и четвртог степена, у сарадњи са одељењским старешинама, у оквиру часова 

одељењске заједнице.Комплетирање података за сва одељења и статистичка обрада је 

реализована током другог полугодишта. Анкету је спровео и статистички обрадио психолог 

школе који је реализовао и тестове професионалне оријентације, тестове интелигенције за 

ученике завршних разреда.  

Мотивисање ученика на самостално прикупљање конкурсног материјала за наставак 

школовања и запослење реализовано је упућивањем од стране тима на доступне платформе и 

сајтове (сајт факултета, виртуелни сајам образовања) јер су се због постојеће епидемиолошке 

ситуације активности одвијале онлајн. Ученицима завршних разреда прослеђивани су и 

актуелни конкурси за запошљавање, ученици су индивидуално учествовали на Сајму 

запошљавања који је организовао град у сарадњи са националном службом за запошљавање.  

Због пандемије вируса Ковид 19 у школи нису реализоване презентације високих школа 

и факултета за ученике завршних разреда. Заинтересовани ученици 4-5 су присуствовали 

промоцији ТМФ из Београда која је организована у техничкој школи. 

Праћење професионалне каријере ученика после завршног/матурског испита комплети-

рано је за ученике који су школовање завршили школске 2020/21. године. Информације о 

успешности уписа на факултете и високе школе по завршетку јунског и августовског уписног 

рока, запослењу у струци и ван струке прикупиле су разредне старешине и проследиле тиму. 
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Професионално саветовање је реализовано за ученике наше школе.Ученицима је омогу-

ћено да се од стране психолога путем мејла, гугл учионице и онлајн платформи информишу 

и преузму материјале. За заинтересоване ученике 8. разреда није организовано професиона-

лно саветовање у просторијама школе због мера безбедности и пандемије. Информације о 

капацитету школе и образовним профилима доступне су им на званичном сајту школе, фејс-

бук страници и инстаграму и редовно се ажурирају. 

Сарадња са Националном службом за запошљавање је реализована прикупљањем пода-

така о захтевима и потребама тржишта рада за профилима које ми школујемо. Информације 

су прикупљане на нивоу школе у оквиру припреме предлога за упис за шк. 2022/23. годину.  

Разговор ученика са представницима привредних субјеката везано за образовне профи-

ле наше школе релизован је током планиране посете предузећима. 

Оспособљавање ученика за писање професионалног CV-а је реализовано на часовима 

Српског језика и књижевности, Енглеског језика и Предузетништва, према плану наставника. 

Ученицима је омогућено да преко националног Еuroguidance центра похађају онлајн радио-

ницу Како написати добар CV и вебинар Шта након средње школе?  

Припрема за завршни и матурски испит реализована је за ученике завршних одељења 

као и припрема за пријемне испите која је организована у складу са жељама и потребама 

ученика. Евиденција о спроведеним активностима налази се у електронском дневнику. Акти-

вности су спроведене у складу са препорукама надлежног министарства о поштовању мера 

безбедности због пандемије вируса Ковид 19 . 

За ученике заинтересоване за продубљивање сазнања кроз учешће на семинарима у 

истраживачкој станици „Петница“ пружена је помоћ и додатне информације од стране 

Тима,одељењских старешина и педагошко-психолошке службе. Ученици су укључивани у 

пројекте који се реализују на нивоу локалне заједнице, привредне коморе, у организацији 

Темпуса из различитих области. 

Представљање и промовисање образовних профила школе за упис у први разред школс-

ке 2022/23. године реализовано је пружањем потребних информација и презентовањем обра-

зовних профила ученицима 8. разреда у основним школама са подручја општине. Презента-

ције капацитета школе и образовних профила вршене су на званичном сајту школе, путем 

званичне фејсбук странице, инстаграма и Јутјуб канала. Основним школама са подручја 

општине достављене су презентације у електронском облику као и флајери за све образовне 

профиле. Промоција образовних профила у основним школама је вршена непосредно у мају 

2022. Промоцију је реализовало руководство школе и Тим за маркетинг и промоцију школе, 

уз учешће представника стручних већа и ученика. Промовисање образовних профила школе 

је вршено и путем локалних аудио-визуелних и штампаних медија. 

Акција „Дани отворених врата„ је реализована 28.5.2022.године. Планиране активности 

о посетама родитеља и ученика завршних разреда основних школа су остварене као поједина-

чне уз поштовања мера безбедности. 

Пружена је додатна подршка ученицима из осетљивих група у погледу остваривања 

стипендија и финансијске помоћи, на општинском и републичком нивоу. 

Активности планиране год. планом и планом рада тима: Значај и утицај производње 

хране на правилну исхрану и развој адолесцената, нису реализоване због епидем. ситуације. 
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Урађен је извештај о реализацији Плана професионалне оријентације и каријерног во-

ђења и саветовања ученика и извештај о раду стручног тима за период септембар-јун шк. 

2021/22. године. 

Стручни тим за професионалну оријентацију, каријерно вођење и саветовање ученика 

6.5. Извештај тима за подршку личног и социјалног развоја 

ученика за шк. 2021/22. 

У септембру школске 2021/22. године конституисан је Тим за подршку личног и соција-

лног развоја ученика у саставу꞉ Миона Прокић (од октобра Слађана Спасић)− психолог школе 

и наставници꞉ Драгана Дракулић, Марица Кокерић, Радмила Петровић Карапанџа, Наташа 

Иванчевић и Катарина Маринковић. Током школске 2021/22. одржана су 4 састанка Тима. 

На првом састанку израђен је и усвојен годишњи план рада Тима који садржи теме 

(активности), учеснике, носиоце тема као и динамику реализације.  

Увидом у картоне ученика свих разреда, које су ученици попуњавали приликом уписа, 

прикупљени су подаци о ђацима из етнички осетљивих група. Установљено је да наставу 

похађа 5 ученика ромске националности (2 женска и 3 мушка ученика). 

У првом разреду нема ученика који су се изјаснили да припадају националним мањина-

ма, други разред похађа 1 ученик ромске националности, трећи разред похађају 3 ученика ро-

мске националности, а четврти разред 1 ученик ромске националности. Током школске 

године није било осипања (исписивања) ученика из етнички осетљивих група. 

Локални савет за побољшање положаја Рома града Смедерева је током септембра 2021. 

године расписао јавни конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа ромске 

националности за школску 2021/22. годину. Одељењске старешине су упознале ученике и 

родитеље са условима конкурса.  

Током школске године обављено је више разговора са ученицима и њиховим родитељи-

ма (старатељима) са циљем решавања личних проблема, мотивисања у учењу и сл. Разговоре 

су обавили психолог школе, педагог и одељењске старешине.  

Настављена је сарадња са водитељима случаја и старатељима наших ученика у Центру 

за социјални рад Смедерево као и са психологом Школског диспанзера Смедерево. 

Координатор Тима Катарина Маринковић 

6.6. Тим за самовредновање 

6.6.1. Извештај Тима за самовредновање за школску 2021/22. 

На првом састанку конституисан је Тим за самовредновање и чини га 14 чланова: 

1. Миладин Виторовић, директор 

2. Марија Милошевић Несторовић, педагог, Координатор 

3. Гордана Рабреновић, наставник  

4. Игор Димитријевић, наставник 

5. Слађана Миленковић, наставник 

6. Мирјана Поповић, наставник 

7. Славица Аврамовић, наставник 
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8. Мирослав Стојковић, наставник 

9. Марија Ђурђевић, наставник 

10. Маја Андријевић, наставник 

11. Катарина Маринковић, наставник 

12. Милан Јанићијевић, члан Ученичког парламента 

13. Данијела Мандић, представник локалне самоуправе 

14. Драгана Живковић, представник Савета родитеља 

Током првог полугодишта Тим се састајао 2 пута и током другог полугодишта још 3 

пута. Није у потпуности испоштована планирана динамика састанака услед ванредног стања 

изазваног корона вирусом. На састанцима је разматрано следеће:  

Поред тога што је Тим конституисан, усвојен је и Годишњи план рада Тима. Нови чла-

нови Тима су упознати са радом Тима, са начином самовредновања и планом самовреднова-

ња. Разматран је Правилник о вредновању квалитета рада установе и Правилник о стандарди-

ма квалитета рада установе на којима почива процес самовредновања. 

Дефинисан је предмет самовредновања, тј. област вредновања. Договорено је да се ове 

школске године вреднује цела област квалитета Програмирање, планирање и извештавање, тј. 

сва 3 стандарда и сви њихови показатељи, као и област квалитета Образовна постигнућа 

ученика, други стандард који се односи и на средње образовање. 

Направљена је подела задужења и одговорности унутар Тима. Договорено је да се 

испитају овај пут само запослени, јер су области квалитета које смо испитивали такве да на 

већину питања ученици и иродитељи не би знали да одговоре јер немају сазнања о њима. 

Такође је договорено да анкета буде инструмент за испитивање запослених. Анкета ће 

испитивати колико сваки испитаник тврдње процењује као важне и као тачне на скали од 1 

до 4. А као тврдње ће се користити показатељи који описују стандарде из Правилника о 

стандардима квалитета рада установе.  

Анкете су израђене у форми Гугл упитнитка. Током другог полугодишта је прослеђен 

линк запосленима за попуњавање анкета. Анкету је попунило 36 запослених. На следећем 

састанку, након попуњавања анкета, су се прецизирала задужења око анализирања и обраде 

прикупљених података као и за састављање извештаја и процену квалитета вреднованих обла-

сти. Попуњене анкете су обрађене. Анализирани су добијени подаци, истакнуте су јаке и 

слабе стране. На основу резултата анкете сачињен је и Извештај о самовредновању где је 

процењен квалитет вреднованих области Програмирање, планирање и извештавање и Образо-

вна постигнућа ученика. 

Координатор Тима, Марија Милошевић Несторовић 

6.6.2. Извештај о спроведеном самовредновању школске 2021/22. године 

Предмет вредновања школске 2021/22. године биле су области квалитета:  

I ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Предвиђено је да сва три стандарда квалитета у оквиру ове области буду вреднована: 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функц. ефективног и ефикасног рада у школи. 
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1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметних и предметних компетенција. 

II ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Предвиђено је да се вреднује стандард који се односи и на средње образовање 3.2. 

Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.  

Тим је сачинио анкете које су, због садржаја питања, о којима имају сазнања, 

попуњавали само наставници онлајн у форми Гугл упитника. Анкете су се састојале од низа 

тврдњи преузетих из Стандарда квалитета рада установе. Свака тврдња је процењивана 

колико је тачна, односно присутна у школи, по мишљењу испитаника на скали од 1 до 4. 

Празне анкете су у прилогу. 

Након спроведеног анкетирања, Тим је анализирао добијене податке и добијени су 

следећи резултати: 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ 

Анкету је попунило 36 запослених. Процењивали су 24 тврдње. Првих 8 се односе на 

област вредновања Образовна постигнућа ученика, док се преосталих 16 односе на област 

вредновања Програмирање, планирање и извештавање. Анализа за сваку од тврдњи је 

следећа: 

1. РЕЗУЛТАТИ ПРАЋЕЊА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА КОРИСТЕ СЕ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА. 

На питање да ли се резутати праћења образовних постигнућа користе за даљи развој 

ученика, већина наставника (88,9% њих) сматра да је то присутно у школи, пошто 38,9% 

настаника сматра да је ово присутно у потпуности, а 50% њих сматра да је ово присутно у 

већој мери. Мали број наставника, 11,1% сматра да је ово у мањој мери присутно у школи.  

2. УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА ОСТВАРУЈУ ПОСТИГНУЋА У СКЛАДУ СА 

ИНДИВИДУАЛНИМ ЦИЉЕВИМА УЧЕЊА/ПРИЛАГОЂЕНИМ ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА. 

На питање да ли ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним 

стандардима, велика већина запослених (94,4%) сматра да је ово присутно у школи, односно 

по 47, 7% њих сматра да је ово присутно у потпуности и исто толико њим сматра да је ово у 

већој мери присутно школи. Веома мали број наставника (5,6%) сматра да је ово у мањој мери 

присутно у школи.  

3. УЧЕНИЦИ СУ УКЉУЧЕНИ У ДОПУНСКУ НАСТАВУ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ ПОТРЕБАМА. 

И ову тврдњу, ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама, 

су високо по присутности (86,1%) проценили запослени и то тако што 47,2% сматра да је ово 

у потпуности присутно и 38,9% да је у већој мери присутно у школи. Постоји известан број 

наставника (13,9%) који је ову тврдњу нешто ниже проценио, односно 11,1% сматра да је ово 

у мањој мери присутно у школи и 2,8% сматра да ово није присутно у школи. Ти одговори 

нам говоре да на овоме треба радити у школи. 
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4. УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ДОПУНСКУ НАСТАВУ ПОКАЗУЈУ НАПРЕДАК У УЧЕЊУ. 

Запослени су ову тврдњу нешто слабије проценили највишим оценама (њих 77,8%). 

Наиме, 30,6% запослених сматра да ученици који похађају допунску наставу у потпуности 

показују напредак у учењу, док њих 47,2% сматра да је ово у већој мери присутно. С друге 

стране, 22,2% наставника сматра да је у мањој мери ово присутно у школи, што оставља 

могућност за даљи развој ове области. 

5. УЧЕНИЦИ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ЧАСОВЕ ДОДАТНОГ РАДА ОСТВАРУЈУ НАПРЕДАК У СКЛАДУ СА ПРОГРАМСКИМ 

ЦИЉЕВИМА И ИНДИВИДУАЛНИМ ПОТРЕБАМА. 

Ова тврдња је оцењена слично као претходна. Наиме, 36,1% наставника сматра да у 

потпуности ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама и 47,2% у већој мери ово остварују, што 

је укупно 83,3% наставника. Док 16,7% наставника сматра да је ово у мањој мери присутно у 

школи, што даје простор за даљи развој овог аспекта образовања. 

6. ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ КВАЛИТЕТАН ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ. 

Ова тврдња је оцењена највишим оценама свих запослених. Наиме, 72,2% наставника 

сматра да школа у потпуности реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит и 27,8% наставника сматра да је ово у већој мери тачно. 

7. РЕЗУЛТАТИ ИНИЦИЈАЛНИХ И ГОДИШЊИХ ТЕСТОВА И ПРОВЕРА ЗНАЊА КОРИСТЕ СЕ У 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ ПОДРШКЕ У УЧЕЊУ. 

Ову тврдњу су запослени нешто слабије оценили. Наиме, њих 36,1% сматра да се 

резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији 

подршке у учењу у потпуности, и 41,7% њих сматра да је присутно у већој мери, што је 

укупно 77,8%. Али 16,7% запослених сматра да је ово у школи присутно у мањој мери и 5,6% 

да у школи није присутно, што нам отвара потребу за развијање ових активности.  

8. РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ТЕСТИРАЊА КОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА. 

И ова активност нам даје простора за даљи развој у школи. Јер само 22,2% запослених 

изјавило да је у потпуности присутно у школи да се резултати националних и међународних 

тестирања користе функционално за унапређивање наставе и учења и њих 41,7% да је ово у 

већој мери присутно, што је укупно 63,9% запослених. Али њих 22,2% сматра да је ово 

присутно у мањој мери и чак 13,9% да није присутно у школи. 

9. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ СЕ ЗАСНИВА НА ПРОПИСАНИМ НАЧЕЛИМА ЗА ИЗРАДУ ОВОГ ДОКУМЕНТА. 

И ова тврдња је углавном оцењена високим оценама. Највећи број запослених, 63,9% 

њих је оценило да се Школски програм у потпуности заснива на прописаним начелима за 

израду овог документа и 27,8% да је ово присутно у већој мери. Док само 8,3% заспослених 

сматра да је ово у мањој мери присутно у школи. 

10. У ИЗРАДИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ УЧЕСТВОВАЛЕ СУ КЉУЧНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (НАСТАВНИЦИ, 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ, ДИРЕКТОР, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ, ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА).  

Већина запослених, 52,8% сматра да су у потпуности у изради Развојног плана установе 

учествовале кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, 
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родитељи, локална заједница) и 27,8 да су у већој мери учествовале, што је укупно 80,6%. С 

друге стране, 13,9% запослених сматра да је ово мањој мери заступљено у школи и и 5,6% да 

није присутно у школи. Зато нам ова област пружа могућност за даље унапређење. 

11. САДРЖАЈ КЉУЧНИХ ШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТА ОДРЖАВА СПЕЦИФИЧНОСТИ УСТАНОВЕ.. 

Ову тврдњу су запослени високим оценама оценили. Њих 58,3% сматра да садржај 

кључних школских докумената одржава специфичности установе и 33,3% ово сматра у већој 

мери. Постоји и 8,3% наставника који сматрају да је ово карактеристика школе у мањој мери.  

12. ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ЗАСНИВА СЕ НА АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПОДАЦИМА И ПРОЦЕНАМА 

КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ. 

Већина наставника 86,1%, од којих 41,7% у потпуности и 44,4% у већој мери процењује 

да се програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе. Известан број, тачније 13,9% запослених, сматра да је ово у школи 

присутно у мањој мери. И из тог разлога је потребно и ову област унапредити. 

13. У ПРОГРАМИРАЊУ РАДА УВАЖАВАЈУ СЕ УЗРАСНЕ, РАЗВОЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА.  

Запослени су и ову тврдњу високо оценили, тачније њих 88,9%. Њих 52,8% у 

потпуности и 36,1% у већој мери сматра да се у програмирању рада уважавају се узрасне, 

развојне и специфичне потребе ученика. С друге стране 11,1% наставника ово оцењује да је 

присутно у мањој мери. 

14. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОНЕТ ЈЕ У СКЛАДУ СА ШКОЛСКИМ ПРОГРАМОМ, РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ И 

ГОДИШЊИМ КАЛЕНДАРОМ. 

Велика већина наставника, 80,6% сматра да је у потпуности тачно и 13,9% да је у већој 

мери тачно да је Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним 

планом и годишњим календаром, што је укупно 94,5%. Мали број запослених сматра да ова 

активност постоји у школи у мањој мери 2,8% и 2,8% да не постоји у школи. 

15. У ОПЕРАТИВНИМ/АКЦИОНИМ ПЛАНОВИМА ОРГАНА, ТЕЛА, ТИМОВА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 

КОНКРЕТИЗОВАНИ СУ ЦИЉЕВИ ИЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И УВАЖЕНЕ СУ АКТУЕЛНЕ 

ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ. 

Ова активност има простора за даље развијање јер 47,2% запослених сматра да је у 

потпуности и 38,9% да је у већој мери присутно то да су у оперативним/акционим плановима 

органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани циљеви из развојног 

плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе, што је укупно 86,1% 

наставника. С друге стране 8,3% запослених сматра да је ово у мањој мери присутно у школи 

и 5,6% да не постоји у школи. 

16. ПЛАНОВИ ОРГАНА, ТЕЛА И ТИМОВА ЈАСНО ОДСЛИКАВАЈУ ПРОЦЕСЕ РАДА И ПРОЈЕКТУЈУ ПРОМЕНЕ НА СВИМ 

НИВОИМА ДЕЛОВАЊА. 

И ова активност је углавном високо оцењена од стране запослених. Њих 47,2% сматра 

да у потпуности и 44,4% у већој мери планови органа, тела и тимова јасно одсликавају 

процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања. Свега 2,8% сматра да је ово у 

мањој мери присутно у школи и 5,6% да ово није присутно у школи. 
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17. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ ОРГАНА, ТЕЛА И ТИМОВА ПРЕДВИЂА АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

РАДА И ИЗВЕШТАВАЊЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. 

Већина запослених, 91,7%, од којих 58,3% у потпуности и 33,3% у већој мери сматра да 

оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење 

рада и извештавање током школске године. С друге стране 8,3% запослених сматра да је ово у 

мањој мери заступљено у школи. 

18. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САДРЖИ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДУ ШКОЛЕ И УСКЛАЂЕН ЈЕ СА САДРЖАЈЕМ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА. 

Готово сви запослени, 97,2%, од којих 69,4% у потпуности и 27,8% у већој мери сматра 

да Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 

садржајем годишњег плана рада. Свега 2,8% запослених верује да је ово карактеристика школе 

у мањој мери. 

19. НАСТАВНИЦИ КОРИСТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ И ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДАРДЕ ЗА ГЛОБАЛНО 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И ИСХОДЕ ПОСТИГНУЋА ЗА ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ. 

Већина запослених, 91,7%, од којих 47,2% у потпуности и 44,4% у већој мери сматра да 

наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. С друге стране 

8,3% запослених сматра да је ово у мањој мери заступљено у школи. 

20. У ОПЕРАТИВНИМ ПЛАНОВИМА НАСТАВНИКА И У ЊИХОВИМ ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА ВИДЉИВЕ СУ МЕТОДЕ 

И ТЕХНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПЛАНИРАНО АКТИВНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ЧАСУ. 

Готово сви запослени, 97,2%, од којих 47,2% у потпуности и 50% у великој мери сматра 

да су у оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. Свега 2,8% 

запослених верује да је ово карактеристика школе у мањој мери. 

21. ПЛАНИРАЊЕ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И ДОДАТНОГ РАДА ЈЕ ФУНКЦИОНАЛНО И ЗАСНОВАНО ЈЕ НА ПРАЋЕЊУ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

Готово сви запослени, 97,2%, од којих 52,8% у потпуности и 44,4% у великој мери 

сматра да је планирање допунске наставе и додатног рада функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика. Свега 2,8% запослених верује да је ово карактеристика школе у 

мањој мери. 

22. У ПЛАНИРАЊУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УВАЖАВАЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ИНТЕРЕСОВАЊА 

УЧЕНИКА. 

Већина запослених, 88,9%, од којих 58,3% у потпуности и 30,6% у већој мери сматра да 

се у планирању слободних активности уважавају резултати испитивања интересовања 

ученика. С друге стране 11,1% запослених сматра да је ово у мањој мери заступљено у школи. 

23. ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА ЗАСНОВАНО ЈЕ НА АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ПОДАЦИМА, СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА И УСЛОВИМА НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА. 

Готово сви запослени, 97,2%, од којих 50% у потпуности и 47,2% у великој мери сматра 

да је планирање васпитног рада са ученицима засновано на аналитичко-истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. Свега 2,8% 

запослених верује да је ово карактеристика школе у мањој мери. 
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24. ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВНИ РАД САДРЖЕ САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И/ИЛИ НАПОМЕНЕ О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ. 

Већина запослених, 88,6%, од којих 25,7% у потпуности и 62,9% у већој мери сматра да 

припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализацији планираних активности. С друге стране 11,4% запослених сматра да је ово у 

мањој мери заступљено у школи. 

ЗАКЉУЧАК: 

Запослени сматрају да школа у великој мери доприноси бољим образовним постигну-

ћима ученика, као и да је програмирање, планирање и извештавање у школи на високом 

нивоу. Већина тврдњи је оцењена највећим оценама (4 и 3), док по мишљењу запослених само 

одређене области треба додатно унапредити.  

 када је у питању допунска настава, потребно је у већој мери укључити ученике у складу 

са њиховим потребама, као и да треба да постоји већи напредак ученика који похађају 

допунску наставу. 

 Када је у питању додатни рад, потребно је остварити већи напредак код ученика у складу 

са програмским циљевима и индивидуалним потребама самих ученика. 

 Потребно је резултате иницијалних и годишњих тестова и провера знања у већој мери 

користити у индивидуализацији подршке у учењу. 

 Резултате националних и међународних тестирања потребно је у већој мери користити 

функционално за унапређивање наставе и учења. 

 У изради Развојног плана установе потребно је у већој мери укључити кључне циљне 

групе (наставнике, стручне сараднике, директора, ученике, родитеље и лок. заједницу). 

 Када је у питању програмирање рада, потребно је у већој мери да се заснива на 

аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада школе. 

 У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора потребно је у већој мери конкретизовати циљеве из развојног плана и школског 

програма и уважити актуелне потребе школе. 

Тим ће израдити акциони план са предлогом мера за унапређење рада школе, како би 

се превазишли уочени недостаци. 

Тим за самовредновање 

6.7. Извештај Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је конституи-

сан у септембру. По одлуци директора школе, Тим је проширен како би биле покривене обе 

смене и обухваћена сва стручна већа, а у циљу да се Тиму у сваком тренутку омогући одржа-

вање хитног састанка, уколико то буде било неопходно. Тим је конституисан у саставу:  

1. Миладин Виторовић (директор) 

2. Слађана Спасић (психолог, координатор) 

3. Марија Милошевић Несторовић (педагог) 

4. Цаја Јовановић, наставник 

5. Боривоје Кеџић, библиотекар 

14. Драган Стаменковић, наставник 

15. Драгана Филиповић, секретар 

16. Горан Пантић, помоћни наставник 

17. Милош Јанковић, помоћни наставник 

18. Чедо Марић, наставник 
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6. Вера Кацаревић, наставник 

7. Снежана Филиповић, наставник 

8. Гордана Филиповић, наставник 

9. Александра Љубисављевић, записничар 

10. Радмила Петровић Карапанџа, наставник 

11. Марија Ђурђевић, наставник 

12. Весна Јовановић, наставник 

13. Душан Трајковић, наставник 

19. Рајко Перовић, наставник 

20. Зорица Вишекруна, наставник 

21. Сузана Ђорђевић, наставник 

22. Љубиша Буховац, наставник 

23. Миодраг Живковић, наставник 

24. Слободан Илић, наставник 

25. Паул Стојановић, наставник 

26. Дејан Јеремић, Савет родитеља 

Након конституисања, Тим је израдио и усвојио годишњи план рада. У октобру месецу, 

психолога на замени Миону Прокић је у Тиму заменила Слађана Спасић до повратка 

запослене са трудничког и породиљског боловања. 

У току школске године, Тим се састао девет пута због инцидентних ситуација које су се 

дешавале у школи. Тим се упознавао и дискутовао о инцидентним ситуацијама, процењивао 

ниво насиља, сачињавао индивидуалне планове заштите, као и индивидуалне планове 

појачаног васпитног рада. Од почетка школске године, укупно је покренуто и окончано 25 

планова заштите и појачаног васпитног рада.  

Од стране ПП службе и одељенских старешина, обављено је више индивидуалних и 

групних разговора са ученицима са којима је организован појачан васпитни рад. Одржаване 

су радионице психолога на тему заштите од насиља, толеранције и дискриминације. Више 

пута су позивани и родитељи који су током разговора били упознати са понашањем ученика. 

Са свим родитељима успостављена је адекватна сарадња. Психолог је одржао радионицу у 

више одељења на тему "Знаци интерпункције, језик толеранције, стоп насиљу".  

У току школске године остварена је сарадња са ПУ Смедерево и Центром за социјални 

рад. Сарадња са Центром за социјални рад успостављена је поводом два случаја ученика који 

су од почетка школске године учестало изостајали са наставе. 

На крају шк. 2021/22, примећено је видно побољшање у понашању ученика у свим оде-

љењима. Ученици су имали увид у своје проблеме и самоиницијативно се обраћали за помоћ. 

6.8. Извештај Тима за безбедност за шк. 2021/22. 

Током овог периода Тим за безбедност састао се два пута. На тим састанцима консти-

туисан је Тим за безбедност-ТЗБ, за школску 2021/22. год. Размотрен је и усвојен Годишњи 

план рада ТЗБ за школску 2021/22. год. Размотрена је и усвојена динамика и начин рада ТЗБ-а 

за школску 2021/22. Размотрена је и усвојена одлука о избору модела организације образовно-

васпитног рада за школску 2021/22. год. Размотрена је припремљеност школе за почетак 

школске 2021/22. год. и констатовано да су све неопходне набавке за успостављање превенти-

вних епидемиолошких мера реализоване. Измењена су одговорна лица за праћење прописа-

них мера за спречавање и сузбијање КОВИД-19. Разматран и усвојен је извештај о инспекци-

јском надзору сектора за вандредне ситуације и отклањање недостатака по њиховом налогу, 

разматран и усвојен је извештај о спроведеној обуци о против пожарној заштити која је 

спроведена у установи. Разматране и усвојене безбедоносне и организационе мера током 

прославе матураната последњег школског дана уз трубаче и прославе матурске вечери.  

Координатор ТЗБ Драган Стаменковић  



 

 

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот Ђурађ“ СМЕДЕРЕВО 

[55] 

6.9. Извештај Тима за развој међупредм. компетенција и 

предузетништво за шк. 2021/22. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво је конституисан у 

саставу: 

1. Софија Павловић, координатор, наставник 

2. Марија Милошевић Несторовић, педагог 

3. Снежана Филиповић, записничар 

4. Братислава Милетић, наставник  

5. Нела Маричић, наставник  

6. Љубиша Буховац, наставник 

7. Марија Живић, наставник 

8. Зорица Вишекруна, наставник 

9. Гордана Трајковић, наставник 

10._____________, Савет родитеља 

Члан тима из Савета родитеља ће бити накнадно изабран. За записничара је изабрана 

Снежана Филиповић.  

За члана Тима из редова Савета родитеља је изабран Иван Миленковић (2/5) 

Ученици су на почетку школске године упознати са међупредметним компетенцијама 

које ће развијати до краја школске године од стране одељењских старешина и предметних 

наставника.  

У оквиру практичне наставе и практичне наставе у блоку организована је и посета 

фирмама са којима је школа потписала уговоре о сарадњи, где су ученици развијали 

компетенције комуникације, одговоран однос према околини, сарадње са другим ученицима 

и наставницима у решавању проблема (ученици одељења : 2/8, 3/7, 3/8, 3/5 и 4/2).  

У месецу новембру је у школском дворишту организована колективна садња садница 

црног бора, где су ученици одељења 2/8, 3/4 и 4/4 развијали одговоран однос према околини 

и здрављу и естетичке компетенције.  

У месецу новембру на часовима секције Достигнућа младих и Предузетничке секције 

почела је припрема за такмичење средњошколаца у предузетничким вештинама „Пословни 

изазов“ у организацији Достигнућа младих у Србији. Припремано је 6 ученика одељења 4/2 

који ће представљати школу на такмичењу које ће бити организовано на даљину.  

25. и 26. новембра, за централну Србију, је одржано регионално такмичење на даљину, 

Пословни изазов. Тим наше школе се пласирао на Национално такмичење „Пословни изазов“, 

које ће бити одржано у фебруару 2022. године.  

Ученици, заједно са предметним наставницима, учествују у реализацији припреме 

Светосавске приредбе која ће се одржати у Дому културе уколико епидемиолошка ситуација 

дозволи. Ученици развијају на тај начин компетенције за целоживотнио учење, комуникаци-

ју, дигиталне компетенције, сарадње и естетичке компетенције.  

24.12.2021. године „Зимска школа“ у организацији подручне пољопривредне стручне 

службе у Коларима је организовала предавања пољопривредним произвођачима, ученицима 

и предметним наставницима. Учествовало је два ученика одељења 4/4 где су ученици развија-

ли компетенције комуникације и сарадње, одговорно учешће у демократском друштву, 

предузетничке компетенције.  

Пласирани ученици одељења 4/2 (6 ученика) на регионалном такмичењу пословни 

изазов за централну Србију 25. и 26.11.2021. у организацији достигнућа младих у Србији су се 

такмичили на националном нивоу 8. и 9.2.2022. године које је организовано на даљину. 
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Ученици су развијали компетенције комуникације, рад са подацима и информацијама, диги-

талне компетенције, решавање проблема, предузимљивост и предузетничке компетенције.  

У објекту школе, у марту месецу (10.3.2022) је одржано такмичење из Математике „Ми-

слиша 2022.“, основни ниво. Учествовало је 19 ученика првог, другог, трећег и четвртог разре-

да, где су развијали компетенције решавање пороблема, рад са подацима и предузимљивост.  

29. и 30.3.2022. матуранти одељења 3/1, 3/7, 4/2 и 4/3 (36 ученика) су завршили једно-

дневну обуку за почетнике у пословању. Обука је реализована по програму Развојне агенције 

Србије од стране акредитоване регион. развојне агенције „Браничево-Подунавље“ Пожаревац. 

Од марта до маја 2022. године организована су школска, а потом и републичка такми-

чења свих образовних профила из стручних предмета. Ученици су развијали компетенције 

комуникације, решавање пороблема и естетичке компетенције.  

У организацији Достигнућа младих у Србији од 11. до 15.4.2022. године одржано је 

такмичење Ученичке компаније где су учествовали ученици 4/2 (6 ученика). Писали су 

бизнис план и снимали видео запис за своју компанију „Клуб здравља“. Такмичење је органи-

зовано на даљину, у објекту школе, а ученици су развијали компетенције комуникације, рад 

са подацима и информацијама, дигиталне компетенције, решавање проблема, предузимљи-

вост и предузетничке компетенције.  

У сарадњи наше школе и ОШ „Херој Света Младеновић“ (Сараорци), одржана је радио-

ница под називом „Скројите свој пут“ у априлу месецу. Учествовали су ученици 3/1 (2 

ученика) и 2 наставника текстилне струке. Циљ активности је био да се деца упознају са 

послом модног кројача и предузетништвом. Ученици су развијали компетенције за целоживо-

тно учење, дигиталне компетенције, сарадње, предузимљивост и предузетничке компетенци-

је, као и естетичке компетенције.  

У јуну месецу (24.6.2022) у организацији наставника математике у школи је реализован 

квиз за први и други разред (учествовало је 9 ученика), где су ученици развијали компете-

нције решавање пороблема, рад са подацима и информацијама као и предузимљивост.  

30.6.2022. године ученици одељења 4/2 (15 ученика) је полагало на даљину за међуна-

родно признат сертификат Пасош предузетничких вештина у организацији Достигнућа 

младих. Ученици су развијали дигиталне компетенције, решавање пороблема, предузимљи-

вост и предузетничке компетенције.  

У јуну месецу (од 26.6. до 9.7.2022) реализованје пројекат „Не баци, сачувај, рециклирај 

и сачувај“ у Солуну. Пројекат је финансирала Европска унија „Ерасмус плус“. Ишло је 6 уче-

ника 3/5, 6 ученика 4/5 и 2 наставника. Ученици су развијали компетенције за целоживотно 

учење, рад са подацима и инфирмацијама, решавање проблема, сарадње, одговоран однос 

према здрављу и околини, одговорно учешће у демократском друштву.  

У јулу (од 14. до 30.7.2022) реализован је пројекат и стручна пракса „Сигурна буду-

ћност“ у Турској, град Манавгат. Ишло је 12 ученика одељења 4/2 и 2 наставника. У изради 

пројекта је учествовало 3 наставника. Ученици су развијали језичке вештине и компетенције 

за целоживотно учење, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадње, 

одговоран однос према здрављу и околини, одговорно учешће у демократском друштву.  

У месецу мају организована је дигитална презентација и подела флајера у појединим 

основним школама  
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У оквиру активности предмета Предузетништво и организација пословања развијала се 

предузимљивост и предузетничка компетенција током читаве године, у тимском раду, изра-

дом пословног плана за изабрану пословну идеју.  

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

6.10. Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови Тима у школској 2021/22. години су: 

1. Миладин Виторовић, директор 

2. Марија Милошевић Несторовић, стручни сарадник- педагог 

3. Слађана Спасић, стручни сарадник- психолог 

4. Марија Ђурђевић, наставник биологије, координатор Тима 

5. Мирјана Трајков, наставник историје, заменик координатора 

6. Марица Кокерић Стокић, наставник текстилства 

7. Александра Љубисављевић, наставник српског језика и књижевности 

8. Биљана Стојковић, наставник енглеског језика- записничар 

9. Данијела Петровић, наставник предмета из технолошке струке 

10. Цаја Јовановић, наставник прехрамбене технологије 

11. Теодора Милунчић, представник Ученичког парламента 

12. Драгана Медић, представник Савета родитеља 

Одржана су три састанка Тима у току првог дела школске 2021/22. године. 

На првом састанку је Тим конституисан, затим је разматран и усвојен Годишњи план 

рада Тима. 

Договорена је динамика и начин рада Тима. Разматран је Извештај о реализацији 

Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину. Такође и остваривање Школског 

програма установе за школску 2020/21. годину. 

Анализиран је и разматран нови акиони план Развојног плана као Годишњи план рада 

школе за шк.2021/22. Разговарано је о усклађености рада Стручних већа, Тимова и Актива. 

Од планираних 174 ученика, у први разред уписано је 87 и у августу је дошло још 11 

ученика. Након августовског испитног рока наша школа уписала је 5 одељења, од тога два 

четворогодишњи степен (техничар за заштиту животне средине, ветеринарски техничар) и 

три трогодишњи степен (опи, пекар-месар и модни кројач), па у школи има укупно 22 

одељења. 

Од стране Министарства просвете стигло је Стручно упутство и препорука о раду 

школе у наредном периоду, према коме су усвојена три модела наставе по принципу 

семафора уз свакодневно праћење епидемиолошке ситуације. Безбедносне мере (маске/прање 

руку/дезинфекција) су и даље на снази, а учионица А2 је ковид-изолација. 

Почетком школске године, установа је добила Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, са којим су чланови упознати 

правовремено. 

Опрема за лабораторије је стигла крајем августа и материјала има довољно за савремено 

обављање практичног дела наставе и лабораторијских вежби.  
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Од почетка школске године у нашој школи у употреби је Ес дневник, а омогућено је и 

коришћење Wi-Fi школске мреже. 

На другом састанку анализирана је реализација наставе у току првог полугодишта 

школске 2021/22. године које је почело 01.09.2021. године, а завршено је 30.12.2021. године и 

током кога је настава реализована према првом моделу рада, односно кроз непосредну 

наставу и трајање часова од 45 минута уз поштовање свих мера безбедости, ношења маски у 

затвореном простору, одржавања дистанце, хигијене руку и дезинфекције просторија. 

Наглашено је да је настава реализована у складу са изменама календара (Јесењи распуст 

од 08.11.2021. до 12.11.2021. године) због ситуације у вези са пандемијом Ковид 19.  Наставни 

планови и програми редовне наставе су реализовани онако како је и планирано уз минимална 

одступања у неким наставним предметима за недељни фонд у односу на број планираних 

часова због распуста у периоду 08.11.-12.11.2021. Допунска настава одржава се у договору са 

предметним наставницима и ученицима. Такође реализоване су и неке секције у складу са 

интересовањем ученика, а уз поштовање епидемиолошких мера које су на снази. Блок настава 

је одржана према распореду и у школи због епидемиолошке ситуације.  

Сагледан је рад Стручних већа, Тимова и Актива у протеклом периоду, седнице су 

одржаване, а оно што је планирано то је и реализовано. 

Наведено је да није било уобичајеног инспекцијског прегледа. 

Активно је и праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и развоја школе. 

Током првог полугодишта реализоване су посете часовима од стране Управе школе. 

Педагог, Марија Милошевић Несторовић упознала је чланове са Извештајем о 

реализацији Школског развојног плана. 

Директор, Миладин Виторовић, изложио је најважније ставке Извештаја о раду 

директора у првом полугодишту. 

Имајући у виду негативан тренд у бројности ученика при упису претходних година, а 

забринут за опстанак установе, директор је разматрао и анализирао узроке тог тренда, па је 

преузео иницијативу како би зауставио тај тренд и преокренуо ситуацију у нашу корист, тако 

што ће сачувати постојеће смерове, али уводећи новине у виду медицинског смера за који 

постоји велико интересовање. Такође разматра се и промена назива установе као још један 

позитиван корак у побољшању интересовања ученика и родитеља за нашу школу.  

На трећем састанку анализирана је реализација активности планираних радом Тима, 

предлози око израде Школског развојног плана, постигнућа ученика на класификационим 

периодима, матурском испиту и на такмичењима. 

Реализација наставе током школске 2021/2022. године одвијала се према првом моделу 

организације рада, односно кроз непосредну наставу и трајање часова од 45 минута уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. Настава је реализована у складу са изменама 

школског календара (Јесењи распуст 8.11.2021.-12.11.2021. и фебруарски 14-18.2.2022) због 

ситуације у вези са пандемијом Covid-a 19. 

Наставни планови и програми редовне наставе реализовани су у складу са минималним 

одступањима у неким предметима у односу на број планираних часова. Одрађене су три 

радне суботе (9.4.2022, 7.5.2022. и 28.5.2022) како би се реализовали сви планирани часови. 
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Допунска настава одржавана је по договору предметних наставних са ученицима. 

Такође реализоване су и неке секције у складу са интересовањем ученика. Блок настава 

одржана је према распореду, као и вежбе и практична настава уз обезбеђене све неопходне 

материјале и опремљеност кабинета за извођење истих. 

Ученици наше школе на Републичким такмичењима постигли су следеће резултате: 

1. Огњен Лалић 1/5, 5. место на такмичењу из хемије, ментор Бојана Матић 

2. Андријана Мијаиловић 4/4, 6. место на такм. пољопривредних школа, ментор Д. Дракулић 

3. Марија Мијаиловић 4/3, 9. место на такм. из ветерине, ментори Д. Трајковић и С. Стојковић 

4. Милица Младеновић 3/7, 4. место на такм. прехрамб. обр. профила, ментор М. Поповић 

5. Михаило Божоивић 3/8, 7. место на такм. прехрамб. обр. профила, ментор М. Андријевић 

6. Нина Филиповић 4/2, 12. место на такмичењу прехрамбених образовних профила, ментори 

Бранислава Милетић и Наташа Иванчевић 

7. Јован Стефановић 3/8, због болести није био на такмичењу, ментор Миодраг Живковић 

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог 

периода и дате су сугестије за побољшање успеха од стране педагога. Сагледан је рад 

Стручних већа, Тимова и Актива у току школске 2021/22. године, седнице су одржаване и све 

што је планирано то је и одржано. 

Обављен је уобичајен инспекцијски преглед у току другог полугодишта, током ког је 

установљено да школа испуњава све услове опремљеноти за извођење наставе и да се 

електронска администрација у ес дневнику води према правилницима, није било примедби и 

дати су предлози за вођење администрације. 

У току школске 2021/22. године активно је праћена примена прописа у обезбеђивању 

квалитета и развоја школе. Такође реализоване су посете часовима од стране Управе школе. 

Током школске године одржаване су обуке и вебинари што је омогућило наставницима 

континуирани процес стручног усавршавања. Планирани угледни и огледни часови одржа-

вани су у мањој мери због епидемиолошке ситуације, па би током наредне школске године 

могли да буду поново активирани. 

Успешно је организована и реализована пилот верзија Државне матуре као и матурски и 

завршни испити. Увођењем ес-дневника олакшано је штампање сведочанстава, уверења и 

диплома. Реализована је припремна настава за матуранте, разредне и поправне испите. 

Анализирана је ситуација са осипањем ученика, па је разматрано увођење новина у 

виду нових смерова (медицински смер) као и промена назива школе. У вези са тим, похваљен 

је начин промовисања школе путем радија, телевизије, установама образовања, друштвених 

мрежа, презентација и школског сајта. Изражена је бојазан за опстанак школе, па је сугерисан 

контакт и разговор са надлежнима у Локалној самоуправи и Министарству. 

Чланови установе су правовремено и адекватно упознати са Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Педагог је 

упознала чланове установе са садржајем Извештаја о реализацији Школског развојног плана. 

Директор је указао на обавезу писања Школског плана и програма зта период од 4 године 

имајући у видупромене у неким образобним профилима у односу на стручне, а у неким у 

односу на општеобразовне предмете. 

Координатор Тима, Марија Ђурђевић 
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6.11. Извештај Тима за израду пројеката за школску 2021/22. год. 

Тим за израду пројеката је конституисан на почетку школске године и има десет 

чланова. 

Чланови тима су припремили, разматрали и усвојили План рада за шк. 2021/22. годину. 

Утврђена је динамика рада и распоређене су дужности. 

Чланови тима задужени за реализацију већ одобрених Еразмус пројеката реализовале су 

велики број активности и после неколико одлагања термина, због епидемиолошке ситуације, 

коначно су реализоване стручне праксе у току јула у Грчкој и Турској.  

Први пројекат „Не баци, сачувај, рециклирај и креирај“ реализовале су Марија 

Милошевић Несторовић, координатор, Олгица Спасић, Александра Луковић и Данијела 

Петровић. Дванаест ученика (обр. профил техничар за заштиту животне средине, 3. и 4. р) и 

два наставника О. Спасић и Д. Петровић били су у Солуну петнаест дана и у току 

мобилности посетили неколико постројења за прераду отпада и упознали се са савременим 

трендовима у заштити животне средине. 

Други пројекат „Стручне вештине – сигурна будућност“ реализовале су Братислава 

Милетић, координатор, Јелена Вукашиновић, Александра Луковић и Оливера Ђерић. 

Дванаест ученика (обр. профил прехрабени техничар, 4. р.) и два наставника Б. Милетић и А. 

Луковић били су петнаест дана у Анталији и у току мобилности упознали се са производњом 

маслиновог уља и производа од маслиновог уља, посетили акредитовану лабораторију за 

контролу квалитета хране, видели рад савремених уређаја за анализу квалитета и имали 

прилику да раде неке од анализа за одређивање квалитета маслиновог уља. Слободно време 

су користили за упознавање културно-историјских знаменитости и природних лепота 

Анталије. 

Ове школске године одобрен је и трећи пројекат „Разноликост. Једнакост. Припадност.“ 

То је пројекат мобилности у области општег образовања. Подразумева индивидуалну 

мобилност зарад учења и стицања нових вештина. У питању је обука за наставнике и стручне 

сараднике из области рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка која 

би требало да се реализује у Браги, у Португалији. Планирано је 5 учесника. Мобилност није 

реализована због епидемилошке ситуације. 

Одржана су четири састанка. Чланови тима су прикупљали информације о раду тимова 

са сличним активностима, пратили конкурсе за пројекте и прикупљали конкурсну 

документацију, пратили реализацију постојећих пројеката, пратили остваривање плана рада и 

припремили извештај о раду.  

Координатор Тима Јелена Вукашиновић 

6.12. Извештај Тима за маркетинг и промоцију школе за шк. 

2021/22. г. 

Тим за маркетинг и промоцију школе је конституисан на почетку школске године.  

Чланови тима су припремили, разматрали и усвојили План рада за шк. 2021/2022. 

годину. Утврђена је динамика рада и распоређене су дужности.  
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Чланови Тима су прикупљали информације о раду тимова са сличним активностима, 

како би побољшали рад тима. Чланови су припремали и Б. Милетић је поставила објаве на 

друштвеним мрежама. Б. Милетић је на седници Наставничко већа упознала чланове већа са 

радом овог тима и подсетила да колеге треба редовније да шаљу материјале за објаву на 

друштвеним мрежама.  

Одржано је пет састанка тима. Чланови тима су имали велики број предлога за 

различите начине промоције школе (билборд, промотивни материјал...), али се већина није 

реализовала, јер је директор обавестио чланове тима да за то нема новчаних средстава. 

Чланови тима су припремали прилоге за објаву на друштвеним мрежама, припремили плакат, 

флајере, презентацију школе, али и ако је епидемиолошка ситуација била боља него прошле 

године, није реализован већи број посета и промоција школе у основним школама.   

Координатор Тима Братислава Милетић 

6.13. Годишњи извештај Стручног актива за развој школског 

програма за шк. 2021/22. г. 

Стручни актив је конституисан на првом састанку. Чини га 9 чланова, и то: 

 Марија Милошевић Несторовић – председник актива 

 Јелена Вукашиновић 

 Весна Јовановић 

 Сузана Ђорђевић 

 Данијела Петровић 

 Оливера Ђерић 

 Јелена Тасић 

 Драгана Дракулић 

 Александра Луковић 

До краја школске године је одржано 4 састанка.  

Стручни актив је конституисан и на првом састанку је разматран и усвојен план рада 

Актива. Разматран је и усвојен предлог Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22. годину, 

као Годишњег извештаја о раду школе за шк. 2020/21. годину.  

Актив је пратио активности планиране Школским програмом током школске године. 

Већина активности је по плану реализована. Часови обавезне и изборне наставе су 

реализовани по плану и програму, углавном у потпуности. Секције углавном нису 

реализоване јер је препорука Министарства да се не окупљају ученици различитих одељења. 

Допунска настава и додатни рад су реализовани у мањој мери од планираног због 

епидемиолошке ситуације. 

Стручни актив током целе године прати измене и допуне Планова наставе и учења. На 

почетку првог полугодишта дошло је до промене плана и програма наставе и учења за 

одређен број образовних профила заступљених у школи. Наиме, дошло је до измена код 

образовних профила: пекар, месар и оператер у прехрамбеној индустрији за обавезне и 

изборне стручне предмете, док је за образовни профил техничар за заштиту животне средине 

дошло до имемена и за општеобразовне и стручне обавезне и изборне предмете. У складу са 
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тим је израђен Анекс Школског програма. И током другог полугодишта су се пратиле измене 

и допуне Планова наставе и учења. Није било нових измена, осим ових из првог 

полугодишта.  

Стручни актив за развој школског програма 

6.14. Годишњи извештај Педагошког колегијума за шк. 2021/22. 

Педагошки колегијум је конституисан у септембру месецу, на првом састанку. Броји 15 

чланова и то: 

Директор школе Миладин Виторовић 

Педагог школе, Председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног 

актива за развој школског програма и координатор Тима за самовредновање 

Марија Милошевић Несторовић 

Психолог школе, Координатор Тима за инклузивно образовање и координатор Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Бојана Момчиловић, 

 замена Слађана Спасић 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој уставове Марија Ђурђевић 

Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва Софија Павловић 

Координатор Тима за професионални развој Оливера Ђерић 

Стручно веће страних језика Александра Луковић 

Стручно веће српског језика Оливера Ђерић 

Стручно веће математике, информатике и физике Јелена Тасић, замена Радосав Пантић 

Стручно веће наставника друштвених наука Гордана Рабреновић 

Стручно веће наставника хемије и биологије Светлана Манџуковић 

Стручно веће наставника текстилне струке Гордана Филиповић 

Стручно веће наставника пољопривредне струке Нела Маричић 

Стручно веће наставника прехрамбене струке Мирјана Поповић 

Стручно веће наставника физичког васпитања Чедо Марић 

Стручно веће наставника ветеринарске струке Слободан Стојковић 

У току првог полугодишта одржано је 3 састанка, и то у септембру, октобру и децембру 

и 4 састанка у другом полугодишту: у фебруару, априлу, јуну и августу месецу. Током тих 

састанака расправљало се о следећим темама: 

Поред конституисања, усвојен је годишњи план рада Колегијума. Разматран је рад 

секција, формирани су стручни активи и тимови на нивоу школе. Разматран је и усвојен 

Годишњи план рада школе за шк. 2021/22. годину и Извештај о раду школе за шк. 2020/21. 

годину. У више наврата разматран је план уписа за школску 2022/23. годину. Разматран је и 

усвојен план стручног усавршавања школе. Председници стручних већа су изложили и 

интерни план стручног усавршавања, са посебним нагласком на план угледних и огледних 

часова. Разматрана је и организација практичне и блок наставе.  

Педагошки колегијум је редовно усвајао ИОП-е, и исте вредновао. Чланови су се 

договарали и око вођења педагошке документације, са посебним нагласком на дневнике и 

педагошке свеске. Вршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају сваког 

класификационог периода шк. 2021/22. године. Разматране су теме за завршни и матурски 

испит. Вршено је усаглашавање критеријума оцењивања, као и праћење остваривања 

школског програма. Разговарало се и начину организације писмених задатака током трајања 

комбинованог модела наставе. 

Договорено је и писање полугодишњих и годишњих извештаја о раду стручних већа, 

секција, стручног усавршавања, такмичења, као и стручних актива и тимова, али и о раду 

стручне службе, Педагошког колегијума и директора школе. Педагошки колегијум је упознат 
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и са календаром такмичења за школску 2021/22. годину. Постигнут је и договор око прославе 

Светог Саве и Дана школе.  

Чланови Колегијума су предлагали потребне материјале и опрему за вежбе и практичну 

наставу, као и потребну стручну литературу. Планирали су по потреби и јавне набавке. 

Вршена је и припрема буџета за школску 2021/22. годину. 

На Колегијуму је разматрана и припрема за школска и републичка такмичења на којима 

су учествовали ученици наше школе.  

Колегијум је пратио остваривање акционих планова Тима за самовредновање, као и 

Стручног актива за развојно планирање. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи, више пута су разматране 

здравствено-безбедносне мере у школи и пратило се њихово поштовање у школи.  

Чланови Колегијума су предано и одговорно обављали своје задатке и редовно извешта-

вали своја Стручна већа о будућим неопходним активностима везаним за рад Школе.  

Извештај израдила педагог, Марија Милошевић Несторовић 

6.15. Стручни сарадници 

6.15.1. Годишњи извештај рада педагога за шк. 2021/22. г. 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА ПРЕМА ОБЛАСТИМА РАДА  

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Педагог је учествовао у изради школског програма, плана самовредновања и развојног плана 

школе, као и у изради годишњег плана рада школе и његових појединих делова.  

Припремио је годишњи и месечне планова рада педагога.  

Педагог је учествовао у изради годишњих планова Тима за инклузивно образовање заједно са 

психологом школе, која је координатор Тима и Тимова за додатну образовно-васпитну 

подршку ученицима.  

Учествовао је у изради Плана унапређивања образовно-васпитног рада, Плана стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника, Плана социјалног и личног развоја ученика, 

Годишњег плана тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Акционог плана реализације Плана стручног актива за школско развојно 

планирање.  

Учествовао је у планирању мера индивидуализације и изради ИОП-а 1 и ИОП-а 2 за ученике 

којима је била неопходна додатна образовно-васпитна подршка.  

Педагог је учествовао у планирању појединих облика сарадње са породицом, локалном 

заједницом и другим институцијама.  

Учествовао је у изради Плана рада са приправницима.  

Иницирао је и учествовао у иновативним видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада.  

Пружао је помоћ наставницима у изради наставних планова редовне наставе, плана рада 

одељењског старешине, родитељских састанака, одељењских већа, стручних већа и секција.  
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2. ПРАЋЕЊЕ И И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Педагог је пратио реализацију образовно-васпитног рада, као и ефекте угледних активности.  

Радио је на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада школе.  

Пратио је и вредновао примене мера индивидуализације и ИОП-а 1 и ИОП-а 2.  

Учествовао је у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника.  

Учествовао је у анализама васпитнo-образовне праксе у циљу унапређивања васпитно-

образовног рада.  

Учествовао је у изради појединих делова годишњег извештаја о раду школе.  

Учествовао је у праћењу напредовања постигнућа ученика и табеларно и графички је 

приказивао успех и дисциплину ученика на крају првог и трећег класификационог 

периода, првог и другог полугодишта. На основу њих је израђивао анализе успеха и 

дисциплине ученика на крају класификационих периода и предлагао мере за унапређивање 

и побољшање успеха.  

Учествовао је у изради инструмената за опредељење ученика за изборну наставу и секције.  

Пратио је реализацију плана одељењских заједница ученика.  

Учествово је у усклађивању програм. захтева са индивидуалним карактеристикама ученика.  

Радио је на вредновању резултата успеха ученика обухваћених додатном образовно-

васпитном подршком.  

Пратио је и евидентирао други и трећи ниво насиља у школи.  

Учествовао је у вредновању оспособљености наставника – приправника за самосталан 

образовно-васпитни рад.  

Учествовао је у планирању и реализацији пројекта Државна матура. 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

Пружао је помоћ наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада.  

Пружао је стручну помоћ наставницима на унапређивању квалитета наставе иницирањем 

коришћења савремених метода и облика рада (уз проучавање програма и праћење стручне 

литературе), као и приликом наставе на даљину. 

Радио је на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења.  

Посећивао је часове редовне наставе и других облика образовно-васпитног рада и давао 

предлоге за њихово унапређење. Тај број је био мањи него иначе због пандемије. 

Пратио је и унапређивао начин вођења педагошке документације наставника.  

Иницирао је и пружао стручну помоћ наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика.  

Пружао је помоћ наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна дода-

тна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са тешкоћама у учењу и развоју).  

Оснаживао је наставнике за рад са ученицима из осетљивих друштвених група и предлагао 

поступке који доприносе њиховом развоју.  

Пружао је помоћ наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и 

каријерног вођења и саветовања учениика.  

Пружао је помоћ наставницима у реализацији угледних активности, односно часова и 

примера добре праксе.  
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Пружао је помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, секција и плана 

рада одељењског старешине.  

Тимски је радио на превенцији непожељних облика понашања ученика (ученик, 

родитељ/старатељ, одељењски старешина).  

Пружао је помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часова 

одељењског старешине и одељењске заједнице.  

Пружао је помоћ наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом.  

Пружао је помоћ наставницима – приправницима за полагање испита за лиценцу.  

Пружао је помоћ наставницима у примени различитих техника и поступака самоевалуације.  

Пружао је помоћ и подршку наставницима за рад на даљину. 

Редовно је слао обавештења о свим важним темама и новостима везаним за рад школе путем 

мејла и Вибер групе свим наставнницима.  

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

Саветодавно је радио са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, радио је и са 

ученицима око промене образовних профила, преласка ученика између школа, промене 

статуса из редовног у ванредног ученика.  

Помагао је наставницима за стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке.  

Пружао је подршку и помоћ ученицима у раду уч. парламента и других уч. организација.  

Идентификовао и радио на отклањању педаг. узрока проблема у учењу и понашању ученика. 

Радио је на професионалној оријентацији и каријерном саветовању ученика.  

Предлагао је мере за унапређивање опредељења ученика за изборне предмете. Радио је на 

професионалној оријентацији и каријерном саветовању ученика.  

Предлагао је мере за унапређивање опредељења ученика за изборне предмете.  

Пружао је помоћ на осмишљавању активности за конструктивно коришћење слоб. времена.  

Учествовао је у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисао је здраве стилове живота.  

Организовао је радионице о дисциплини и самодисциплини, мирном решавању конфликата, 

навикама учења, и недискриминацији.  

Реализовао је интерактивна предавања о рационализацији процеса учења и методама и 

техникама учења.  

Учествовао је у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна додатна 

подршка и у изради индивидуалног образовног плана.  

Тимски је радио на превенцији непожељних облика понашања ученика (ученик, 

родитељ/старатељ, одељењски старешина).  

Учествовао је у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у 

школи и неоправдано изостају са наставе.  

5. РАД СА СА РОДИТЕЉИМА  

Припремао је и дистрибуирао материјал за педагошко образовање родитеља ученика.  

Тимски је педагошки радио са родитељима ученика са препорукама за појачан васпитни рад.  

Пружао је подршку родитељима, старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, 

проблемима у понашању и проблемима у развоју.  
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Пружао је подршку и помоћ родитељима у осмишљавању слободног времена ученика.  

Радио је са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о ученицима.  

Педагошки је радио са родитељима на професионалном и каријерном развоју њихове деце. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ/ПОМОЋНИКОМ  

Сарађивао је са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба школе и предлагао мера за унапређење.  

Сарађивао је са директором, психологом и осталим сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова и комисија и редовно су размењивали информације.  

Сарађивао је са директором и другим сарадницима на заједничком планирању активности, 

изради стратешких докумената школе, анализа и извештаја о раду школе.  

Тимски је радио на проналажењу ефикаснијих начина за унапређење педаг. документације.  

Сарађивао је са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања (по позиву директора).  

Сарађивао је са директором по питању предлагања одељењских старешина за шк. 2021/22. год.  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

Учествовао је у раду Наставничког већа, Одељењских већа, Педагошког колегијума, Стручног 

актива за школско развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма, 

Стручних већа наставника по позиву.  

Радио је у Стручном тиму за инклузивно образовање.  

Учествовао је у раду Тимова за додатну образовно-васпитну подршку ученицима.  

Рад у Тиму за заштиту ученика, у Тиму за самовредновање, у Тиму за каријерно вођење и 

саветовање ученика, у Тиму за социјални и лични развој ученика, у Тиму за израду 

прокејата, у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој уставове, у Тиму за развој 

међупредметних компетенција и предузетништва.  

Учествовао је по потреби и у раду осталих школских тимова и комисија.  

8. САРАДЊА  

Сарађивао је са саветницима и просветним инспекторима ШУ Пожаревац, као и са 

представницима Мреже подршке инклузивном образовању.  

Осмишљавао је програмске активности за унапређивање партнерских односа породице, 

школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја младих.  

Сарађивао је са педагошко-психолошким службама основних школа и осталих средњих школа 

са територије града (подружница стручних сарадника града Смедерева, где је узео учешће у 

раду), са представницима Полицијске управе Смедерево, са Националном службом за 

запошљавање Смедерево, са психологом Школског диспанзера Смедерево, са водитељима 

случаја и старатељима наших ученика у Центру за социјални рад Смедерево, са комисијом 

за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику (ИРК), као и са 

високошколским установама по питању професионалне оријентације ученика.  

9. ЕВИДЕНЦИЈА  

Водио је евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.  

Водио је евиденцију и о раду са ученицима, наставницима и родитељима ученика.  
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10. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

Пратио је стручну литературу и периодике и информације од значаја за образовање и 

васпитање на интернету.  

Интерно се усвршавао у складу са Индивидуалним планом стручног усавршавања и 

професионалног развоја (између осталог, учествовао у раду Подружнице стручних 

сарадника Смедерева, као и у активностима Педагошког друштва Србије).  

Екстерно усавршавање: Учешће на семинарима: Наши ученици у свету критичког мишљења и 

медијске писмености (40 сати), Е-твининг за почетнике (8 сати). 

11. ПРИПРЕМА ЗА ЗА РАД  

Припремао се за послове предвиђене годишњим и оперативним плановима рада педагога. 

Израђивао је, припремао и чувао посебне протоколе, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе.  

12. ПРОЈЕКТИ 

Учествовао је у реализацији и спровођењу пројеката одобрених од стране Еразмус+ 

организације које финансира ЕУ.  

На првом пројекту је „Не баци, сачувај, рециклирај и креирај“ где је био координатор пројекта 

је у потпуности, уз помоћ колегинице Олгице Спасић, реализовала све пројектне 

активности. Ученици смера техничар за заштиту животне средине, њих 12 (по 6 из трећег и 

четвртог разреда) је у пратњи колегиница Олгице Спасић и Данијеле Петровић успешно су 

реализовали четрнаестодневну миграцији у Солун и обавили стручну праксу.  

На другом пројекту „Стручне вештине – сигурна будућност“ је била стручни консултант 

колегиницама Братислави Милетић, Александри Луковић и Јелени Вукашиновић. И ова 

миграција и стручна пракса 12 ученика смера прехрамбени техничар је у потпуности 

успешно реализована у Анталији. 

Током шк. 2020/21 године је био консултант колегиници психологу која је писала Еразмус+ 

пројекат за обуку наставника из области инклузивног образовања. Резултати конкурса су 

објављени и овај пројекат нам је одобрен. Очекујемо његову реализацију током школске 

2022/23. године.  

Педагог школе, Марија Милошевић Несторовић 

6.15.2. Извештај о реализацији плана пед-инстр. и саветодавног рада 

педагога за шк. 2020/21. 

Циљ и задаци: Унапређивање дидактичко-методичке заснованости образовно-васпи-

тног рада; додатна образовно-васпитна подршка ученицима са тешкоћама у учењу и пона-

шању; унапређивање праћења и вредновања ученичких постигнућа. 

1. РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА 

 Оријентациони програм рада одељењског старешине и одељењске заједнице ученика 

 Формулари за израду програма рада одељењског старешине/заједнице ученика 

 Годишњи програм каријерног вођења и саветовања 

 Извод из Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, занемаривања 

и злостављања 
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 Извод из Правилника о Додатној образовној, здравственој и социјалној подршци ученику  

 Писани материјал: Облици индивидуализације и диференцијације у образовно-

васпитном раду 

 Писана Упутства о образовној подршци ученицима са тешкоћама у учењу 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ндивидуални образовни план, 

његову примену и вредновање 

 Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 

 Формулар за Израду Оперативног плана заштите/појачаног васпитног рада ученика 

 Формулар за вођење еведенције (картон) појачаног васпитног рада ученика 

 Улога породице на превенцији непожељних облика понашања код ученика 

 Анкетни материјал за педагошко-социјални статус ученика првог разреда 

 Анкетни материјал за опредељење ученика за учешће у секцијама. 

 Тимски рад на решавању васпитно-образовних проблема 

 Оспособљавање наставника- приправника за послове одељењског старешине 

 Посета/реализација часова одељењског старешине 

 Реализација садржаја образовно-васпитног карактера 

 Облици сарадње са родитељима ученика и локалном заједницом. 

2. ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦЕ – РАДИОНИЦЕ 

Неке од спроведених радионица су: 

 Распоред учења и слободног времена 

 Поштовање школских правила – препоруке и упутства 

 Професионалне намере ученика после средњег образовања – Упутства и анкетирање 

 Навике учења 

 Дисциплина и самодисциплина 

 Другарство и недискриминација 

 Мирно решавање конфликата (сукоба). 

3. ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 

 Посета часова наставника са анализом и препорукама за унапређење рада. 

 Формулари за планирање наставних и осталих активности 

 Упутства за организовање додатне образовне подршке ученицима 

 Организација угледних часова/активности 

 Праћење и вредновање напредовања ученика 

 Вођење педагошке документације 

 Унапређивање квалитета наставе увођењем интерактивних метода и облика рада 

 Вршњачка медијација 

 Каријерно вођење и саветовање ученика 

 Примена различитих техника и поступака самоевалуације 

 Израда плана професионалног развоја и напредовања у струци 

 Имплементација општих и посебних стандарда образовања 

 Конкретизовање и операционализовање циљева и задатака васпитно-образовног рада 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих група и предлагање поступака 

који доприносе њиховом напредовању и развоју 
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 Помоћ у изради планова наставних и осталих активности 

 Увођење у посао наставника – приправника и припрема за полагање испита за лиценцу 

 Извод из Правилника о Додатној образовној, здравственој и социјалној подршци ученику  

 Писани материјал: Облици индивидуализације и диференцијације у образ-васп. раду 

 Писана упутства о додатној подршци ученицима у образовно-васпитном раду. 

4. УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ 

 Пружање подршке и помоћи за оптимални индивидуални развој ученика 

 Увођење ученика у методе и технике учења 

 Вршњачка медијација 

 Појачан васпитни рад са ученицима који чине повреде обавеза 

 Подстицање на здраве стилове живота 

 Отклањање педагошких узрока проблема у учењу и понашању 

 Подршка раду Ученичког парламента 

 Педагошко образовање родитеља: Улога породице на превенцији непожељних облика 

понашања код ученика. 

5. ТИМСКИ РАД 

 Предметни наставници 

 Одељењске старешине 

 Родитељи 

 Школски психолог 

 Руководство школе 

 Тим за заштиту ученика 

 Тим за подршку личног и социјалног развоја 

 Тим за самовредновање 

 Тим за изураду Годишњег плана школе 

 Стручни актив за раззвој школског програма 

 Стручни актив за школско развојно палнирање 

 Водитељи случаја наших ученика у ЦСР 

 Представници мреже подршке инклузивном образовању 

 Саветници Школске управе Пожаревац 

 Просветни инспектори. 

6. ДОДАТНА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Стручни тим за инклузивно образовање  

 Тимови за додатну образовну подршку 

 Предметни наставници 

 Ученици са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју 

 Чланови Интерресорне комисије. 

7. КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 Стручни тим за каријерно вођење и саветовање 

 Ученици, посебно завршних разреда, Одељењске старешине 

 Мини истраживање: Даље професионалне намере ученика завршних разреда 
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 Ученици и родитељи основних школа 

 Кроз саветовање, истраживање и анализу, информисање, праћење, консултације. 

8. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА ЛИЦЕНЦУ 

Наставници без лиценце и ментори путем писане и усмене инструкције, посете и 

анализе часова, препоруке за унапређивање образовно-васпитног рада. 

Педагог школе: Марија Милошевић Несторовић 

6.15.3. Извештај о раду психолога у току школске 2021/22. г. 

У току школске 2021/22. године, психолог је обављала следеће делатности: 

 Израдила годишњи план рада психолoга за текућу школску годину; 

 Учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину; 

 Посетила часове предметних наставника. Након часа, разговарала са наставницима о 

проблемима ученика, саветовала и предлагала активности за унапређивање часа. 

 Пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-

васпитног рада са ученицима, нарочито у области прилагођавања рада образовно-

васпитним потребама ученицима. 

 Пружала подршку јачању наставничких компетенција у областима комуникације и 

сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења. 

 Учествовала у саветовању наставника у индивидуализацији образовно-васпитног рада на 

основу уочених потреба, интересовања и способности ученика. 

 Пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је одређен психолошки 

узрок неуспеха у достизању постављених захтева, као и појава неадаптивних облика 

понашања и предлагање мера за њихово превализажење. 

 Пружала подршку наставницима у раду са родитељима, одностно старатељима. 

 Помагала предметним наставницима у изради индивидуалних образовних планова за 

ученике који имају потребу за додатном образовно-васпитном подршком. 

 Пружала подршку разредним старешинама у препознавању и дефинисању потреба 

ученика који раде по програму додатне образовно-васпитне подршке. 

 Прикупљала податке од родитеља који су од значаја за упознавање ученика и праћење 

њиховог развоја. 

 Саветовала родитеље ученика који имају тешкоће у развоју, учењу и понашању. 

 Oбављала саветодавни рад и усмеравање родитеља ученика који су извршили повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад. 

 Пружала подршку ученицима првих разреда- упознавање ученика, праћење прцеса 

адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа адаптације.  

 Обављала саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развоје, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођабања. Теме које су доминирале су: 

злостављање, занемаривање, емоционално и физичко злостављање, вршењачки односи 

(проблеми са пријатељима, партнерски односи), школски проблеми (проблеми са 

наставницима, проблеми са учењем, анксиозност, трема), породични односи (однос 

родитељ-дете, губитак у породици, родитељи у сукобу, родитељи зависници), 
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психосоцијалне теме и ментално здравље (физички изглед, недостатак мотивације, 

губитак самопоуздања, усамљеност, страх, анксиозност, депресија, самоповређивање). 

 Учествовала у реализацији појачаног васпитног рада за ученике који су извршили 

повреду правила понашања у школи, васпитно дисциплинским поступцима. 

 Тимски помагала у решавању колективних конфликата (одељења, мање вршњачке групе). 

 Информисала ученике о раду педагошко психолошке службе, разматрала постојање 

предрасуда о обраћању психологу и тражење помоћи. 

 Одржала радионицу у од 1/7 на тему језик толеранције, мотивације у учењу и једнакост. 

 Одржала радионице у одељењима 2/5, 1/8 на тему мотивације у учењу, дискриминација, 

злостављање и занемаривање. 

 Вршила преглед књига, евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи. 

 Присуствовала угледном у одељењу 4/5 код наставнице Данијеле Петровић из предмета 

загађивање и заштита воде. 

 Присуствовала угледном часу у одељењу 3/3 код наставника Драгана Стаменковића из 

предмета болести животиња-теорија. 

 Задавала тестове професионалне оријентације, тестове личности и интелигенције свим 

ученицима завршних година. 

 Израдила извештај о професионалним намерама ученика за школску 2021/22 годину. 

 Учествовала у раду Педагошког колегијума, Наставничког већа, Тима за инклузивно 

образовање, Тима за зашт. од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тима 

за професионалну оријентацију, Тима за подршку личног и социјалног развоја ученика. 

 Водила евиденцију о сопственом раду у следећој документацији: дневник рада психолога 

и психолошки досије (картон) ученика, записник о посећеним часовима и записник о 

раду са родитељима и наставницима. 

Слађана Спасић, психолог 

6.15.4. Извештај о раду школске библиотеке за школску 2021/22.  

На основу Плана и програма рада школске библиотеке за шк. 2021/22. год. организовано 

је свакодневно коришћење фонда школске библиотеке посебно због ванредне ситуације 

изазване пандемијом корона вируса која је захтевала комбиновано извођење наставе.  

Логично је, да на основу новонастале ситуације, буде смањен обим директне сарадње 

ученика и школске библиотеке.  

И поред овако сложене ситуације, школска билбиотека је регистровала нових тридесет 

пет чланова. У сарадњи са професорима књижевности и стручних предмета, издато је 10 

наслова и забележено је 95 корисника.  

Од почетка шк. 2021/22. до краја првог полугодишта, набављено је 25 примерака књига 

у 5 наслова. А до краја шк. године за потребе награђивања ученика набављено је 45 књига.  

Осим ових сталних задатака, школска библиотека је на основу организације Народне 

библиотеке Смедерево, учествовала на конкурсу „Свет кроз објектив младих“ под називом 

„Поезија и друге слике“. 

Такође је у организацији Народне библиотеке Смедерево организован семинар на тему, 

„Инвентарисање и ревизија“. 
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У новембру је библиотека града Велика Плана, организовала семинар за библиотекаре 

под називом „Библиотечке консултације за 21. век“ на којем смо били присутни.  

Такође, а на основу договора стручног актива српског језика, од новембра су започеле 

припреме за програм прославе дана „Свети Сава“ која би требало да се изведе 27. јануара у 

Центру за културу Смедерево.  

Школска библиотека ће, и у наредном периоду, у зависности од епидемиолошке ситуа-

ције, покушати да на најбољи начин испуни своје обавезе и помогне образовно-васп. процесу.  

Библиотекар школе, Боривоје Кеџић 

7. Органи управљања 

7.1. Извештај о раду Школског одбора 

У школској 2021/22. год. у преиоду од 1.9.2021. до 31.8.2022. године одржано је 7 

седница на којима је Школски одбор разматрао и усвајао следеће из своје надлежности: 

Програм рада Школског одбора за школску 2020/21, извештаја о резултатима успеха и дисци-

плине на крају школске 2020/21. и доношења предлога мера за њихово побољшање, извештаја 

о реализацији матурских и завршних испита у августовском испитном року шк. 2020/21, изве-

штаја о остваривању Плана стручног усавршавања у школској 2020/21. год, извештаја Тима о 

самовредновању у школској 2020/21. години, извештаја о реализацији Акционог развојног 

плана школе у претходној школској години, извештаја о раду Школе на крају шк . 2020/21. 

године, извештаја о раду директора на крају школске 2020/21. године, Акционог развојног 

плана школе за школску 2021/22. годину, Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. 

годину, давање сагласности директору на измене и допуне Правилника о организацији и 

систематизацији послова ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у Смедереву, Ребаланс буџета, предлога 

Финансијског плана за 2022. г. са пројекцијом за 2023. и 2024. г, Анекс школског програма за 

образовне профиле Пекар, Месар и Оператер у прехрамбеној индустрији, извештаја о резулта-

тима успеха у сва четири класификациона периода школске 2021/22. год. и доношења пре-

длога мера за њихово побољшање, Анекс Школског програма у вези са изменама у школском 

календару и именовања чланова стручних тимова из реда градске управе, ребаланса буџета 2 

за 2021. г. од 28.10.2021. г, извештаја о финансијском пословању школе за 2021. г, извештаја о 

извршеном попису за 2021. год, упознавање Школског одбора са предлогом плана уписа за 

школску 2022/23. годину, полугодишњег извештаја о реализацији програма рада Школског 

одбора ТТПШ „Деспот Ђурађ“ у 2021/22. години, извештаја о раду директора у првом полуго-

дишту, извештаја о раду Школе у току првог полугодишта, анекса Годишњег плана рада шко-

ле у вези са терминима такмичења, календаром и програмом рада школе, доношење одлуке 

Школског одбора о расписивању Конкурса за избор директора установе, именовање комисије 

за спровођење конкурса за избор директора школе на основу предлога Наставничког већа и 

ненаставног особља, сачињавање образложене листе свих кандидата који испуњавају услове и 

предлог за избор директора установе, новог Статута школе, новог Пословника о раду Шко-

лског одбора, новог Пословника о раду Наставничког већа, Доношење одлуке о закључењу 

уговора са директором установе након именовања од стране министра, као и  остала питања, о 

чему се детаљнија образложења налазе у записницима Школског одбора.  
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На свим седницама Школског одбора постојао је кворум за рад и одлучивање. Седница-

ма су присуствовали директор Школе, представник синдиката и два представника Ученичког 

парламента. Приликом гласања испоштована је процедура предвиђена Пословником о раду 

Школског одбора.  

Може се донети закључак да је Школски одбор у потпуности остварио надлежности из 

члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања.  

Председник Школског одбора Драган Стаменковић 

7.2. Извештај о раду директора 

Извештај о раду директора је садржан у посебном документу који усваја Школски одбор. 

Директор школе Миладин Виторовић 

7.3. Извештај о раду организатора практичне наставе у 

школској 2021/22. години 

У оквиру послова организатор практичне наставе и управник економије била сам 

задужена за: 

 Организацију целокупног рада везану за практичну наставу 

 Израду распореда извођења часова практичне наставе и блок наставе 

 Планирање и набавку материјала, опреме и машина и алата за реализацију практичне 

наставе и производњу производа на школској економији 

 Склапање Уговора са предузећима за реализацију извођења практичне наставе за пекаре , 

кланице, месаре, ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, регистрована 

пољопривредна газдинства, преузећа за производњу безалкохолних пића, предузећа за 

дистрибуцију и складиштење пољопривредних производа.  

 Успостављање посл. техничке сарадње са предузећима исте или сличне гране производње 

–Пољопривредно стручна саветодавна служба-Смедерево, предузеће, „Фрувита“ ДОО - 

погон Луњевац, Економија окружног затвора –Смедерево, Делтааграр-Удовице, Агроарм, 

Агроинс, Катарина комерц Смедерево, ЈКП „Водовод“ -Смедерево, Железара Смедерево, 

„Милан Благојевић“ Смедерево, „Меркатор С“ ДОО Нови Сад објекат у Смедереву,  

 DELHAIZE Србија ДОО Београд објекат у Смедереву, Завод за јавно здравље –Пожаревац, 

Алфавет –Београд, Ветеринарска станица Смедерево, ПГ Милица Баровић Смедерево, ЈЛТ 

Златиборац Михајловац, Ветеринарски Специјалистички Институт Пожаревац,  

Практична настава се изводи у шк. лабораторијама, шк. кабинетима и шк. економији.  

Због епидемије Корона вируса 19 и поштовања прописаних мера заштите ученика и 

наствника блок настава је одржавана у школским лабораторијама, школским кабинетима , 

школској економији и онлајн.  

Блок настава је реализована у „Милан Благојевић„ Смедерево, Стручна саветодавна 

пољопривредна служба Смедерево уз прописане мере заштите.  

У току овог периода на школској економији је остварена следећа биљна производња: 

 У јесен 2021. год. припремљено је и посејано 12,40 ha пшенице и тритикал 2,6 hа. Такође 

је поорано за пролећну сетву кукуруза 9,70 ha.  
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 У октобру 2021 год. обављена је берба кукуруза и грожђа.  

 У јануару 2022. год. почела је сетва повртарских култура за пластеничку производњу.  

 У фебруару 2022 и марту 2022 год. је обављена резидба воћа и винове лозе 

 У марту 2021. год је обављена прехрана озимих житарица минералним ђубривом.  

 У априлу 2021. год. је обављена сетва кукуруза 15,9 ха.  

 Извршене су све агротехничке и помотехничке мере неге вишегодишњих засада: брескве, 

нектарине, шљиве, вишања, винограда, ратарских и повртарских култура.  

ВОЋАРСКО-ВИНОГРАДАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 Обављена је берба и продаја воћа и поврћа 

 У јесен 2021. године извршено је основно ђубрење (зимско) свих вишегодишњих засада 

 У оквиру воћарске производње гаје се: нектарина, брескве, шљиве, трешње, вишње.  

 У јуну, јулу и августу обављена је берба сезонског воћа и поврћа.  

 У јулу 2021. год. обављена је жетва озимих житарица.  

 У виноградарској производњи заступљене су водеће сорте винског и стоног грожђа.  

 У воћаско- виноградарској производњи обављене су све агротехничке и помотехничке 

мере и неге засада 

СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Сточарска производња базирана је на узгоју крмача прасиља, тову прасића и тову 

назимица, и узгоју оваца и јагњади.  

Комплетна производња на школској економији базирана је на раду и стручном 

ангажовању предметних наставника пољопривредне и ветеринсраке струке и запослених 

радника школске економије.  

Практична настава и блок настава у школској 2021/22. год. реализована је по Годишњем 

плану рада школе.  

За потребе практичне наставе и блок наставе извршила сам набавкау материјала по 

требовањима предметних наставника као и средства за одржавање хигијене школе и школске 

економије и други потребан материјал.  

Oрганизатор практичне наставе, Јасмина Новаковић, с. р. 

7.4. Извештај о раду секретара школе за шк 2021/22. год. 

ПРЕМА ЧЛАНУ 133. Закона о основама система образовања и васпитања, секретар је 

обављао следеће послове: 

 Статусне промене школе (промена седишта) 

 Завођење аката, (деловодник) 

 Објава конкурса за пријем радника  

 Израда Уговора о раду до пријема радника по конкурсу; 

 Израда решења о зарадама запослених, пријава и одјава запослених,  

 Спровођење конкурса за ученичку стипендију,  

 Израда решења о преласку, наставку школовања, преквалификацији, доквалификацији, 

 Решења одсуству ученика,  

 Спровођења испитних рокова за ванредне ученике по Правилнику Школе,  
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 Решења о престанку радног односа,  

 Припрема материјала за рад Наставничког већа ; 

 Пријем захтева за ослобађање ученика од физичког васпитања,  

 Израда решења о ослобађању ученика од физ.васп.,  

 Статистички извештаји за завршетак и почетак школске године,  

 Потврде за редовне и ванредне ученике,  

 Издавање дупликата јавних исправа,  

 Набавка јавних исправа,  

 Упис и вођење евиденције ванредних ученика,  

 Издавање јавних исправа заванредне ученике,  

 Спровођење тендера, (мала набавка, екскурзија и друго),  

 Захтеви запослених за остваривање права на јубиларну награду и солидарне помоћи; 

 Решења запослених о плаћеном и неплаћеном одсуству,  

 Верификација нових образовних профила (прописи, захтеви, слање) 

 Пријем жалби ученика на оцене,  

 Израда решења по жалбама на оцене,  

 Пријем пријава за ванредне, поправне, завршне, матурске и друге испите,  

 ЗОИЛ, пријава повреда ученика, запослених, пријава штете на објекту идруго,  

 Учешће у раду Школског одбора, (припрема материјала, слање позива, израда свих врста 

одлука, закључка и др) 

 Припрема предлога Општих аката школe, (статута, правилника и друго),  

 Припрема података за ТРЕЗОР,  

 Попис (учешће у припреми и реализацији пописа) 

 Заступање на суду, (тужбе, жалбе, извршни поступак и друго),  

 Земљишње књиге, катастар, привредни регистар,  

 Печатирање свих врста докумената, стручна мишљења и упутства запосленим, органима 

школе, директору, осталим стручним телима, и службама,  

 Сарадња са помоћно –техничкм особљем,  

 Инспекцијски надзор, контрола, поступање по мерама, одговори и друго,  

 Праћење прописа,  

 Телефонски разговори, обавештења, упутства,  

 Рад са странкама, ученицима, родитељима (упутства, објашњења, и друго),  

 Стручно усавршавање наставника, припрема, и пријава министарству за полагање,  

 Рад на рачунару, фотокопирање, куцање, штампање,  

 Стручно усавршавање секретара (без семинара и припрема за рад),  

Секретар школе 

7.5. Савет родитеља 

Одржане су 4 седнице Савета родитеља: 14.9. 2021, 1.12.2021, 14.3.2022. и 24.5.2022. 

На првој седници Савета родитеља конституисан је савет родитеља. Чине га 21 родитељ, 

из сваког одељења по један. Биран је председник школског Савета родитеља и његов заменик. 

Председник је Драгана Медић а заменик Гордана Јонић. Обе су и представници у Општи-

нском савету родитеља. Изабран је осигуравач ученика за додатно осигурање, разматрани су 
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Извештај о раду школе, Извештај о раду директора, Годишњи план рада школе. Прочитан је 

ивештај о анализи успеха и дисциплине на крају шк. 2021/22. г, извештај са матурског и завр-

шног испита у јуну и августу. Изабрани су чланови Стручних већа 

На осталим седницама су решавана питања по плану рада Савета родитеља, разматрани 

су извештаји о успеху и дисциплини на крајевима класификационих периода, разматран је 

прeдлог плана уписа за наредну школску годину. 

7.6. Извештај о раду Ученичког парламента за шк. 2021/22. г. 

У школској 2021/22 УП је одржао 7 састанака. У том периоду у оквиру реализованих 

активности истакла бих следеће:  

 Конституисање УП и избор проширеног састава; 

 Упознавање УП са важећим документима школе (Годишњи план рада школе, школски 

развојни план, правилник о понашању ученика, као и мерама безбедоности по препоруци 

Мин. просцете, услед епидемије Ковид-19); 

 Упознавање ученика са ИОП-ом, програмом подршке учениц. са потешкоћама у учењу; 

 Разматрање анализе успеха и дисциплина, на крају I, II и III квалификационог периода, 

као и давање предлога за побољшање успеха и дисциплине ученика; 

 Упознавање са медиацијом као обликом посредовања у сукобима; 

 Давање предлога за избор дестинације за матурску екс. и мат. вече, извођење 

хуманитарних активности; 

 Предлози ученика за школски развојни план. Између осталог истакли су сл. предлози: 

уређивање и оплемњивање дворишног простора, увођење ђачког аутобуса, увођење 

мултимеијалне учионице, извођење једнодневног излета за завршне рауреде, формирање 

клуба са ученика, киоск за продају храну и разглас за време великог одмора.  

Од нереализованих активности, истакла бих следеће: 

 Неизвођење матурске екскурзије због трајања вируса Ковид-19; као и активности које су 

преложене за школски развојни план за наредну школску годину 2022/23. 

 Све остале активности за пколску 2021/22. су реализоване. 

Кординатор: Рабреновић Гордана 

8. Извештај о припремљености школе за почетак 

наставне године 
Школа је са радом у школској 2022/23. г. почела са 16 одељења. У првом разреду није 

формирано 3 одељења: 

- Пекар – Месар (15+15 ученика).  

- Оператер у прехрамбеној индустрији (30 ученика). 

- Модни кројач (30 ученика). 

Разлог је недовољан број уписаних ученика у првом уписном кругу 14. и 15. јула 2022:  

- У образовни профил пекар се уписао 1 ученик. 

- У образовни профил месар се уписало 2 ученика. 

- У образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији се уписао 1 ученик. 

- У образовни профил модни кројач се уписало 4 ученика. 
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Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја ученици су прераспоре-

ђени у друге средње школе. Формирана су два одељења првог разреда. Укупно у први разред 

мање је уписано 93 ученика. 

Технолошким вишком је проглашено 18 наставника од којих је:  

- Маја Андрејевић, Марија Ђулић, Марица Кокерић Стокић, Славица Аврамовић остали 

без посла. 

- Укупно је изгубљено 8,14 пуних норми радног ангажовања.  

Школска година је започета на основу стручних упутстава министараства просвете, 

науке и технолошког развоја, којима се ближе уређују питања организације и споровођења 

образовно–васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних 

мера у борби против вируса CОVID-19: 

- Упутство о мерема заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе. 

- Системске васпитне и превентивне мере у шк. 2022/23. г. бр. 601-01-31/2022-20.  

- Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у 

раду школа која се односи на организацију рада школа почевши од 1. септембра 2022. г. 

Број: 601-00-00026/1/2022-15. од 18.8.2022. г. Све основне и средње школе уРепублици 

Србији од четвртка 1. септембра 2022. г. примењују непосредно остваривање 

образовно-васпитног рада у складу са законом. 

ШКОЛА ЋЕ РАДИТИ У ДВЕ СМЕНЕ. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЋЕ БИТИ: 

I СМЕНА II СМЕНА 

1. 7:10 – 7:55 1. 12:35 – 13:20 

2. 8:00 – 8:45 2. 13:25 – 14:10 

3. 9:15 – 10:00 3. 14:15 – 15:00 

4. 10:05 – 10:50 4. 15:30 – 16:15 

5. 10:55 – 11:40 5. 16:20 – 17:05 

6. 11:45 – 12:30 6. 17:10 – 17:55 

7. 12:35 – 13:20 7. 18:00 – 18:45 

 

У једној смени ће бити ученици свих разреда образовних профила из подручја рада 

прерада хране и хемија и неметали, а у другој пољопривреда, ветерина и текстилство и 

кожарство. 

У Смедереву, 1.9.2022. године, директор, Миладин Виторовић 


