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1.  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА ШКОЛА 

ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

2019/2020. ГОДИНЕ 

 

ОПШТЕ СТАЊЕ ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА 
Економско-трговинска школа егзистира у две, суседне зграде - Стара зграда и 

Стубови, у којима су  прошле године уложена  опредељена буџетом општине планирана 

средства у опремању  простора: извршена је замена оштећених школских столица, врата, 

набавка стоних плоча, санирање оштећења у згради на стубовима, набавка и оправка 

неопходне техничке опреме, одржавање интернета и умрежених рачунара. Извршено је 

уређење и коректура зидова свих учионица, потпуно уређење зидова тоалета за ученике у 

старој згради, поправка водоинсталација у дворишту, дезинфекција и фарбање целог 

потходника, набавка књига и стручне литературе за библиотеку, књиге за одличне и друге 

награђене ученике, итд. Све просторије су у функцији, и све учионице су функционалан 

радни простор за извођење наставе.   

Протекле школске године, школа је уз помоћ општине, донација родитеља и 

сопственим средствима побољшала опремљеност кабинета и учионица, чишћење и 

опремање  просторија у школи, оправку столарије, набавку  штампача, тонера и опреме за 

умрежавање. У оквиру пројеката којим смо аплицирали претходних година побољшали смо 

свеукупно техничку опремљеност, такође библиотечки фонд, сигурније и безбедније 

услове рада и функционалност свих у школи. Свеукупно, значајно смо успели решити 

проблеме и подићи ниво услова рада. 

           У другом полугодишту, у току трајања ванредног стања,  школа је изводила наставу 

на даљину. Било је много активности: успостављање контакта са свим наставницима 

задуженим за реализацију ОВР, прослеђивање добијених информација и упутстава; 

договор о наредним активностима. Информисање родитеља и ученика од стране 

одељењских старешина, формирање viber група,размењивање бројева и мејл адреса. 

Размена информација о корисним сајтовима, платформама, дигиталним уџбеницима; 

припреме материјала за рад; размене идеја. Представљање распореда часова за прву 

недељу. Представљање добијених смерница од стране Министарства; Представљање 

могућих форми образаца за оперативно недељно планирање наставе на даљину; 

Руководство школе је у току трајања ванредног стања, свакодневно и у било које 

време било на располагању наставницима за све недоумице и евентуалне потешкоће. 

Свакодневно је вршено ажурирање сајта школе, постављање свих важних информација, 

линкова, упутстава на сајт школе, али и на viber групе запослених у школи. Ажуриране су 

информације и сарадња са Школском управом и Министарством просвете кроз 

свакодневну комуникацију путем мејла; извештавање ШУ; достављање очекиваних 

планова; консултације по потреби. 

Успостављена комуникација са родитељима у циљу што успешнијег остваривања 

циљева наставе и учења на даљину. Прослеђивање упутстава у вези са превенцијом 

ширења вируса COVID-19.Дакле, обезбедили услове за функционалну наставу према датим 

отежаним условима.  
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Спецификација школског простора 

Редни 

бр 
Врста просторије 

Број 

просторија 

1. Кабинети 3 

2. Специјализоване учионице 11 

3. Спортска дворана 1 

4. Зборница 1 

5. Библиотека 1 

6. Амбуланта 1 

7. Канцеларије 4 

8. Ходници и степениште 3 

9. Магацински простор 1 

   10. Архива 1 

 Укупно 27 
 

Што се тиче објеката у друштвеној средини који су коришћени за наставу, можемо 

рећи следеће: ученици угоститељске и трговинске струке користили су попотреби наставе 

ресторанске објекте, приватна предузећа и самосталне трговинске радње.                                                               

 

Наставна средства 

Проценат опремљености школе наставним средствима је следећи, кабинет 

угоститељске струке опремљен је готово 100 %, тако да пружа солидне услове за извођење 

и практичне и теоријске наставе. 

Практична настава трговинске струке обавља се у школском кабинету и продајним 

објектима у граду, где такође постоје солидни услови. 

Општеобразовни предмети су опремљени са неопходним наставним средствима 

70%, што је утврђено и од стране Министарства просвете приликом верификације школе. 

Школа је у циљу побољшања опремљености наставним средствима израдила и 

упутила два пројекта – програма у свом финансијском плану Министарству просвете и 

науке, Министарству за спорт и омладину  Реп. Србије и општини за адаптацију крова 

фискултурне сале, и адаптацију равног крова зграде на стубовима.  

  

Књиге и часописи 

Школска библиотека располаже фондом од око 9.700 кљига. Библиотека прима 

следеће часописе: Савремена школа, Актуелности, Књижевност и језик, Настава и 

васпитање, Педагогија, Угоститељство и туризам, Економист, и друге стручне часописе. 

Поред тога библиотека сарађује са матичном библиотеком у граду у смислу размене књига. 

За набавку књига протекле школске године уложено је  око 100000динара. 

 

Ђачка кухиња 

Школа је у првом полугодишту, до преласка на онлајн наставу, организовала 

исхрану за ученике у оним данима кад су имали практичну наставу. Оброк је бесплатан. 
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 2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  2019/2020.    

 
СТРУКА I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

СВЕГА 

 Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. Од. Бр. 

Трговина 1 29 1 29 1 29 1 27 4 114 

Угоститељство 1 27 1 27 1 22 - - 3 76 

Економска 2 60 2 60 2 59 2 60 8 239 

Свега 4 116 4 116 4 110 3 87 15 429 

3.  ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

Укупан број ванредних ученика наше школе, различитих смерова јесте 55, с тим да је 

20 ученика на доквалификацији, а 4 ученика на преквалификацији. 31 ученик је у статусу 

ванредног ученика наставио школовање. 

              

            СМЕР 

     БРОЈ 

УЧЕНИКА 

УКУПНО 

 Док. Прек.   

Кулинарски техничар    12 2 14 

Угоститељски техничар  7 / 7 

Трговински техничар   1 / 1 

Економски техничар  / 2 2 

УКУПНО  20 4 24 

 I II III IV  

Kонобар НШ 2 1 6 /  

Кувар      НШ / / 3 /  

Угоститељски техничар НШ  / / 1 1  

Кулинарски техничар НШ / / / /  

Економски техничар НШ  1 1 1 3  

Трговински техничар НШ / 1 7 3  

УКУПНО  3 3 18 7  

УКУПНО 31 55 

 

4. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Радни однос наставника 

Врста радног односа Стручни Нестручни Свега 

Стални радни однос 24 - 24 

Радни однос на одређено 14 - 14 

Допуњавање норми у шк 6 - 6 

Свега наставника 44 - 44 
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 4.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И СТРУКАМА 

Раз и 

одељ. 
Струка Бр 

уч. 
Завршили разред Свега 

позит. 
% Пона

вља 

% Средњ

а оцена 

   Од Вр До Дв      

I – 1  Економ 30 11 16 3 - 30 100,00 - - 4,27 

I – 2 Економ 29 3 20 6 - 29 100,00 - - 3,90 

I – 3 Трговин 29 - 13 15 1 29 100,00 - - 3,41 

I – 4 Угост 28 - 10 15 3 28 100,00 - - 3,25 

Свега 116 14 59 39 4 116 100,00 - - 3,70 

II – 1 Економ 29 26 4 9 - 29 100,00 - - 4,87 

II – 2 Економ 29 17 12 6 - 30 100,00 - - 4,59 

II – 3 Трговин 30 6 13 12 - 29 100,00 - - 3,83 

II – 4 Угостит 25 7 12 19 - 22  100,00 - - 4,04 

Свега 114 56 41 17 - 114  100,00 - - 4,33 

III– 1 Економ 29 17 11 1 - 29 100,00 - - 4,55 

III– 2 Економ 30 8 21 1 - 30 100,00 - - 4,23 

III– 3 Трговин 28 12 6 10 - 28 100,00 - - 4,07 

III– 4 Угостит 22 1 14 7 - 22 100,00 - - 3,72 

Свега 109 38 52 19 - 109  100,00 - - 4,14 

IV– 1 Економ 30 20 10 - - 30 100,00 - - 4,67 

IV– 2 Економ 30 20 10 - - 30 100,00 - - 4,67 

IV– 3 Трг.тех. 26 11 11 4 - 26 100,00 - - 4,27 

Свега 86 51 31 4 - 86 100,00 - - 4,54 

Укупно 425 159 183 79 4 425 100,00 - - 4,18 
                                                                                

 

 

Средња оцена 
 

Раз Свега ученика Свега са  

позитив. 

успехом 

Средња 

оцена 

      I 116 116 3,70 

     II 114 114 4,33 

     III 109 109 4,14 

     IV 86 86 4,54 

Свега 425 425 4,18 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА  

 

УГОВОРЕНИ И ОСТВАРЕНИ ЧАСОВИ 

Врста наставе 
РАЗРЕД 

Свега 
I II III IV 

Теоријска и 

практична 

настава 

      

 
     

Свега Уговорено 5796 5630 5479 3377 20.282 

Одржано 5798 5628 5505 3380 20.311 

                                                     
Сви планирани часови у првом полугодишту су одржани, а због увођења 

ванредног стања, проузрокованог пандемијом вируса Covid 19, ученици су у 

другом полугодишту имали оn line наставу. Сви планирани часови су 

реализовани преко понуђених платформи и Google учионице. 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

Предмет Допунска наста. Додатна наста. Свега 

 Планир Одржа Планир Одржа План Одрж 

Српски језик 90 98 34 34 124 132 

Математика 85 80 - - 85 80 

Страни језик 85 85 - - 85 85 

Свега 260 263 34 34 294 297 

 

6. ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ И ИЗОСТАНЦИ  

 

 
Уочљива је тенденција смањења броја изостајања ученика са часова у односу на 

претходну школску годину. У односу на претходну школску годину направљено је 

5.247 изостанака мање. Школа је у законском оквиру предузимала мере у циљу 

спречавања изостајања ученика у односу на Правилник о оцењивању ученика 

средње школе. Број изостанака је знатно смањен због тога што је у другом 

полугодишту проглашено ванредно стање у нашој земљи, услед пандемије вируса 

Covid 19, па је због тога настава настављена он лине. 

 

 

 

 

 

 

 

Наг. Пох. 

Укори Изостанци 

Одељ.Стар Одељ. Већа 
Оправ Неопр Свега 

Бр % Бр % 

121 121 64 - 60 - 11.546 1.217 12.763 
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Извештај о матурском и завршном испиту за 2019/2020. годину 

 

 
На крају 2019/2020. године у одељењима завршних разреда било је укупно 108 

ученика. Од тога je 22 ученика са трогодишњим образовањем, образовни профил 

кувар/конобар, а 86 ученика са четворогодишњим образовањем (трговински техничар, 

економски техничар, финансијски администратор). Од укупног броја ученика, 108 ученика 

је са позитивним успехом завршило разред и истовремено су стекли услов за полагање 

матурског/завршног испита у јунском року.  

  

Број ученика по одељењима: 

Кувар/конобар  – 22  ученика 

Финансијски администратор – 30 ученика 

Економски техничар – 30 ученика 

Трговински техничар – 26 ученика 

 

Сви ученици су успешно положили матурски испит и стекли су услов за стицање 

дипломе о завршеном степену стручне спреме.. 

Ученици завршних разреда су стекли диплому одговарајућег занимања.   

Комисије су радиле у пуном саставу, по унапред предвиђеној сатници и радном 

времену и све је протекло без проблема. 

На крају ове школске године није било ученика који су полагали разредни испит.  
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7. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 
У протеклој школској години , нарочито у периоду другог полугодишта,  са појавом 

пандемије нису организоване многе манифестације, сусрети и догађаји у којим  смо увек 

имали активно учешће. Упркос свему, до тада, наша школа је као увек учествовала у свим 

манифестацијама јавног карактера, као што су поетске вечери, приредбе поводом значајних 

јубилеја и празника, координирајући са градским Музејом, Домом културе и Матичном 

библиотеком, као и Канцеларијом за младе и великим бројем инстутуција којe су 

организовале предавања, семинаре и трибине ученицима наше школе, а посебно су били 

ангажовани ученици угоститељске струке у организацији посла и пружању угоститељских 

услуга.  

Током године одржано је 4 родитељска састанка. На њима су разматрана питања: 

пружање помоћи родитељима у решавању васпитних и новонасталих проблема, успех и 

дисциплина ученика, организација школског рада у ванредним околностима, сарадње и 

давање сагласности родитеља на програме, изборне предмете, анкете и акције везане за 

бригу о здрављу и безбедности ученика, акције добровољног давања крви, избор Савета 

родитеља, планови уписа ученика, професионална орјентација ученика, и др.  

Поред ових састанака одржани су и индивидуални састанци са родитељима по 

потреби, као и неколико ванредних родитељских састанака на тему екскурзије матураната 

и у одељењима са већим бројем изостанака и недовољних оцена.  

 

Задужење се односило на све наставнике и раднике школе. 

 

 

  8. ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  
 

Организација 

друштво, секција 

Обухват ученика Реализовано током године 

Састанака Радних 

часова 

Рецитаторска 15 6 6 

Литерарна, језичка 12 6 6 

Спортска 70 10 20 

Свега 97 22        32 

 
Руководиоци рецитаторске секције: Алимановић Сабахудин 

Руководиоци лингвистичке секције: Поровић Нермина, Којадиновић Олга 

Руководиоци спортске секције: рукомет/фудбал/атлетика Солаковић Фарук. 

Руководилац спортске секције одбојка/кошарка Бјелак Азра. 

 

НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ ШКОЛСКЕ  2019/2020. године 

Ученици завршних разреда који су током школовања постигли одличне оцене школа 

је наградила дипломама и књигама, док је ученике свих разреда који су постигли одличан 

успех на крају школске године, школа наградила књигом.  

Ове школске године није било носилаца Вукове дипломе. 

У складу са Правилником о избору ученика генерације, комисија је је донела одлуку  

да је Мекић Мајра, из одељења IV 1, смер финансијски администратор ученик генерације. 
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Такмичење ученика 

 
У протеклој школској години школа је имала учешће на нивоима такмичења који су 

одржани пре ванредног стања. Остварени су добри резултати, али окружна и републичка 

такмичења за стручне школе, која су у највећој мери у другом полугодишту, нису одржана 

због појаве вируса и увођења ванредног стања. 

 
Такмичења: 

 

Регионално такмичење „Пословни изазов“: 
На Регионалном такмичењу „Пословни изазов“, који је одржан 06.новембра 2019.  године у 

Чачку (Прељина), учествовао је и тим из наше школе којег су чинили ученици: Фазлић 

Ерна, Ружић Милица, Несторовић Николина и Мушовић Хамза. Тим је припремао и водио 

на такмичење члан нашег већа Хоџић Ернес. Постигнут је значајан резултат, јер је ученица 

Фазлић Ерна била део првопласиране екипе, где се за титулу 3 најбоља тима борило 105 

ученика из средњих школа Западне Србије. 

Ученике је припремао професор Ернес Хоџић. 
Школско такмичење из предмета Трговинско пословање 

Резултати: 1.Козица Илда, 2.Фазлић Јасмин, 3.Тахировић Минела. 

Комисија за оцењивање: Рондић Рушида, наставник, Ферајзић Ален, наставник, Шљукић 

Светлана, наставник и Дуран Ермедин, директор школе. 

Школско такмичење из Савремене пословне коресподенције 

Резултати такмичења: 1. место Никола Зиндовић, 2. место Драгиња Матовић и  3. Наида 

Хурић. 

Комисија за прегледање: Зорица Јањушевић, Марија Пјановић и Ален Ферајзић. Такмичењу 

је присуствовала и Јасмина Мушови,ћ педагог школе. 

Регионално такмичење – Ученичке компаније 

Учесници: Мерима Мемовић, Маида Тандир, Адин Хаџалић, Марија Милетић, Невена 

Љујић и Софија Рвовић. 

Ментор: Предметни наставник Ернес Хоџић 

 

Историја: 

1 место на Општинском такмичењу 

 

Физичко васпитање: 

Извештај са спортских такмичења у школској 2019/2020. години 

 

У школској 2019/2020. години ученице и ученици су постигли следеће резултате: 

Октобар 

Општинско такмичење у стоном тенису , ученице и ученици су освојили 1. место екипно и 

појединачно у конкуренцији три средње школе. 

Општинско такмичење у атлетици за средње школе и остварени следећи 

резултати: 1. место -кугла 

1. место – трка 400 метара 

1. место – трка 100 метара 

Општинско такмичење у футсалу: 

Ученици – 2. место 

Ученице – 1. место 

Новембар 

Ученице освојиле 1. место у футсалу на Окружном такмичењу у Бајиној Башти. 

Децембар  

На Општинском такмичењу у рукомету обе екипе ( женска и мушка) освојиле 1. место. 

Наставници физичког васпитања: Фарук Солаковић, проф. и Азра Бјелак, проф                                        
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ДРУШТВЕНИ  РАД 
У протеклој школској години ученици наше школе су на бази добровољности 

учествовали у више  корисних програма и акција.  То је углавном реализовано у оквиру 

заједничких акција наших ученика и наставника са невладиним организацијама које 

егзистирају у оквиру нашег рада, као и са онима који раде на нивоу Србије, активистима 

извиђача, планинарског друштва, републичких и локалних организација за младе, 

различитим удружењима, а и ангажовањем мањег броја ученика у осталим наставним 

данима за потребе града. 

СЕПТЕМБАР 

05.09.2019. 

Одржан је састанак са представницима МУП-а и представницима три средње школе 

о планираним активностима и акцијама током школске године, као и о радионицама које ће 

се одржати у три средње школе.  

ОКТОБАР  

03.10.2019.  Телевизија Форум је организовала и реализовала радионицу за ученице 

трећих и четвртих разреда средње школе, на тему „Превенција насиља над девојкама“ у 

оквиру пројекта „Активно и јавно у борби против насиља над девојкама“: Ученицима је 

подељена сагласност коју треба да потпишу њихови родитељи да би оне могле да учествују 

у радионици. Тема је занимљива и актуелна. 

15.10.2019. 

У организацији Црвеног крста Пријепоље, у акцији добровољног давања крви, у 

библиотеци Техничке школе, 16 наших ученика се одазвао и показао своју хуманост, 

заинтересованост за помоћ другима и људскост.  

22.10.2019.  На састанку ученичког парламента презентована је тема „Хендикеп“, а 

затим је организована радионица за 30 ученика наше школе на исту тему. Радионица је 

реализована у сарадњи са Удружењем струдената са хендикепом, у оквиру пројекта 

Адаптација младих са хендикепом.  

23 – 25.10.2019.  Одржана је радионица за ученике  у сарадњи са Регионалном 

развојном агенцијом Златибор. 30 ученика другог и трећег разреда је прошло обуку на тему 

Е-пословање, Маркетинг и продаја.  

28.10.2019. 

Ученици наше школе су учествовали на радионици „Семафор – зелено светло за 

родну равноправност“ која се одржала у Канцеларији за младе општине Пријепоље. 

Радионица је имала за циљ подизање свести и сензитивизацији заједнице у Санџаку по 

питању родне равноправности и родно заснованог насиља.  

НОВЕМБАР 

07.11.2019. Професорица математике, Кијановић Милица и представница 

Канцеларије за младе, Милена Јовановић, одржале су радионицу за ученике наше школе на 

тему Насиље на трибинама и спортским теренима у организацији Центра за омладину – 

Твоја Србија.  

19.11.2019. 

У организацији МУП-а и Центра за социјални рад Пријепоље, одржана је радионица 

за ученике трећих разреда наше школе на тему: „Превенција насиља у школи и школском 

дворишту“. Наиме, представници МУП-а и Центра за социјални рад Пријепоље, Оливера 

М. Кечевић, Рада Дивац одржале су презентацију и радионицу за наше ученике.  
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20.11.2019.  

У просторијама угоститељског кабинета наше школе, у сарадњи са Црвеним крстом 

Пријепоље, организована је додела захвалница ученицима који су били добровољни 

даваоци крви.  

 

ДЕЦЕМБАР 

11.12.2019. 

Народна банка Србије је у просторијама Канцеларије за младе организовала трибину 

на којој се говорило о финансијској едукацији младих и електронском пословању. Ученици 

образовних профила финансијски администратор и економски техничар су узели учешће у 

овој трибини.  

12.12.2019. 

Ученици наше школе, професорица Пјановић Марија, као и педагошкиња школе 

Мушовић Јасмина, узели су активно учешће на трибини „Могућности за повезивање 

образовних установа и усавршавање наставника из Србије у ЕУ“, која се одржала у 

библиотеци ''Вук Караџић'' у Пријепољу . На трибини се говорило о пројектима сарадње 

образовних институција и омладинских организација са партнерским организацијама из 

ЕУ.   

29.12.2019. 

Испред Дома културе, одржана је акција: „Значај укључивања младих са 

хендикепом“ коју је организовала КЗМ у оквиру пројекта Укључивање младих са 

хендикепом у омладинске активности. Акцију су подржали ученици наше школе. Заједно 

са представницима КЗМ – а су делили летке, лифлете грађанима нашег града. Циљ акције 

је подиње свести грађана у Пријепољу о изазовима са којима се сусрећу особе са 

хендикепом, о појму хендикеп, посебне потребе, како особама са хендикепом и посебним 

потребама пружити подршку.  

 

ЈАНУАР 

27.01.2020. 

Поводом обележавање Савиндана, школске славе, организована је представа у нашој 

школи прикладна поменутом дану. Ученици су рецитовали, причали о Светом Сави, играли 

народна кола. Био је прикладан и занимљив програм. Такође, организовано је заједничко 

дружење ученика и запослених, обележена је школска слава у школској библиотеци, као и 

традиционални Светосавски шаховски турнир за просветне раднике, чији смо домаћини 

већ двадесетак година. 

 

ФЕБРУАР 

07.02.2020.  

Ученици наше школе су учествовали на радионици под називом „Ја хоћу да знам“, у 

организацији Центра за заштиту људских права и толеранцију Полимље. Едуковани су из 

области права, те о томе коме је потребно обратити се у случају да се крше права своког 

појединца, као и у случају дискриминације.  

Ученици наше школе посетили су Канцеларију за младе Општине Пријепоље, том 

приликом их је координаторка Канцеларије за младе упознала са радом канцеларије, 

пројектима на којима раде, о активностима на којима могу да се ангажују ученици.  
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15.02.2020. 

Поводом обележавања светског дана деце оболеле од рака, међу волонтерима су 

били и ученици наше школе. Хуманитарна акција се организовала испред Дома културе. Уз 

пригодан музички програм обележен је овај дан. Наши ученици су били волонтери на овој 

хуманитарној акцији.  

21.02.2020. 

У просторијама библиотеке наше школе, обележен је 21. фебруар, Међународни дан 

матерњег језика. У циљу подстицања читања, под слоганом „Када отвориш књигу отвори 

се твој ум и срце“, ученици су читали стихове љубавне поезије.  

 

МАРТ 

02.03.2020. 

Ученици као и професори наше школе присуствовали су  обележавање Националног 

дана књиге у библиотеци Вук Караџић у Пријепољу.  Презентовали су јединствени портал 

са препорукама за читање књига које су објављене на српском језику, под називом „Шта да 

читам“.  

Ученици наше школе, образовни профил кувар и конобар, престали су са 

реализацијом професионалне праксе ван школе.  

Све школске активности, укључујући и друштвено користан рад су укинуте до краја 

школске године због увођења ванредног стања, проузрокованог пандемијом вируса Covid 

19. 

 Планиране активности за прво полугодиште су у потпуности реализоване. У 

периоду од 17.03.2020.до 19.06.2020. због проглашења ванредног стања услед пандемије, 

настава је организована као Настава на даљину. Настава на даљину је успешно реализована 

из свих предмета, ученици су редовно пратили овај вид наставе и извршавали своје 

обавезе. 

У протеклој школској години Ученичка задруга је радила на пружању 

угоститељских услуга и као ученичка компанија у оквиру програма Достигнућа младих 

Србије. С обзиром да су кабинети намењени првенствено за обуку ученика, то су после 

ових функција користили за планирање, скупљању секундарних сировина, пружању 

хуманитарне помоћи. Ученици угоститељске струке организовано су пружали услуге у 

предузећима и установама у граду приликом одређених прослава и приредби.  

Задужени наставници: Жељана Томашевић, Славица Бјелић, Хаџифејзовић Есад , 

Вујашевић Дејан и Хоџић Сенад. 
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ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
 

Као и претходних година, почетком школске године извршен је општи систематски 

преглед ученика првог разреда у сарадњи са Домом здравља и Школским диспанзером, по 

здравственим картонима и списковима ученика. 

Здраствени радници преузели су мере у циљу лечења ученика који су испољавали 

здраствене проблеме. Такође је извршен систематски преглед зуба на основу чега је 

планирана стоматолошка интервенција код појединих ученика. То је урађено у оквиру 

стоматолошке ординације при средњим школама.. 

Ученици угоститељске  и трговинске струке имали су посебне санитарне прегледе 

ради добијања санитарне књижице, како би могли обављати практичну наставу.  Задужени 

наставници: Вујашевић Дејан, Томашевић Жељана и Хоџић Сенад 

У оквиру наставе из биологије и хигијене одржана су предавања на теме: Хигијена и 

заштита животне средине, штетност од пушења, узимања алкохола и дроге, штетност 

нароманије. У овиру наставног предмета Исхрана, ученици сту стекли основна знања о 

врстама хране, здравој исхрани  и здравом начину живота. Предузимане су и одређене мере 

у оквиру чишћења учионица школског простора у циљу одржавања хигијене.            

Задужени наставници: Мерсудин Кајевић, Ина Милошевић и одељењске старешине. 

Наставници физичког васпитања су добили задатак уочене евентуалне здравствене 

проблеме или деформитете код ученика, исте упуте одговарајућој здравственој служби 

школског диспанзера Дома здравља, са којом је школа имала врло добру, константну 

сарадњу. Задужени наставници: Бјелак Азра и Солаковић Фарук. 

У сарадњи са Црвеним крстом из Пријепоља, организована су предавања поводом 

1.децембра, дана борбе против сиде, превенције болести зависности и полно преносивих 

болести, а све у циљу превенције болести.  

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, КРОСОВИ  
 

Планирана је екскурзија ученика матураната, која је и реализована на почетку 

септембра 2019.год. Одељенске старешине, Нермина Поровић и Ениса Луиновић са својим 

одељењима IV1 и  IV3  посетили су Италију. О реализованој екскурзији и њеном извођењу 

сачињен је извештај који се због обимности налази у прилогу.  

Стручна једнодневна посета ученика и наставника школе Сајму књига у Београду, 

организована је у октобру месецу, која је протекла у најбољем реду са испуњеним и 

реализованим планираним активностима. 

Стручна посета ученика угоститељске и трговинске струке Сајму хране у Будви, 

отказана је због увођења ванредног стања, узрокованог пандемијом вируса Covid 19. 

Планирани излети и пролећни кросови су отказани због увођења ванредног стања у 

нашој држави. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

   

У протеклој школској години у области професионалне оријентације урађено је 

следеће: остварена је планирана посета основним школама коју је извео тим наставника 

стручних предмета са педагогом и директором школе, као  и два ученика (информисање 

ученика осмог разреда о струкама и занимањима која постоје у овој школи, о начину 

конкурисања, полагања квалификационих уписа и сл.), информисање ученика на часу 

одељењског старешине и кроз поједине предмете о проходности на вишим школама и 

факултетима са појединих занимања, остварене су презентације виших школа и факултета 

са  предавачима свим разредима матураната у просторијама наше школе, информисање 

ученика о могућностима доквалификације и преквалификације у складу са захтевима рада, 

и др.   

 

Задужени наставници: Хурић Селма, Вујашевић Дејан, Кордић Ирмедин и Мушовић 

Јасмина и др. 

 

На основу Годишњег плана рада  Тима за професионалну оријентацију реализоване су  

планиране активности. 

Септембар:  

Израда Годишњег и операционалног плана рада на професионалној оријентацији. 

Октобар: 

- Реализација часова професионалне оријентације у првим разредима „Почетак правог 

пута“. 

1-1   одељењски старешина Светлана Шљукић  

1-2   одељењски старешина Радоје Милошевић 

1-3   одељењски старешина Сабахудин Алимановић 

1-4   одељењски старешина Жељана Томашевић 

 

2-1    одељењски старешина Ернес Хоџић 

2-2    одељењски старешина Марија Пјановић  

2-3    одељењски старешина Ален Ферајзић  

2-4    одељењски старешина Дејан Вујашевић 

 

Новембар: 

  -Реализација часова професионалне оријентавије у другим разредима ОМОТ-модел, 

у сарадњи са одељењским старешинама. 

3-1    одељењски старешина Мерсид Садиковић 

3-2    одељењски старешина Ирена Фемић 

3-3    одељењски старешина Олга Којадиновић 

3-4    одељењски старешина Сенад Хоџић 
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4-1    одељењски старешина Нермина Поровић 

4-2    одељењски старешина Индира Јусовић 

4-3    одељењски старешина Ениса Луиновић 

 

Реализација активности  прилагођена је месечној промени смена и поштован је рад блок-

наставе. 

 - Стручно усавршавање „Каријерно вођење и саветовање“ приручник за наставнике 

средњих школа. 

 -Стручно усавршавање- „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи “ 

 

 

 

Децембар: 

- Анкетирање ученика завршних разреда (у сарадњи са одељењским старешинама) о 

заинтересованости  за Тест професионалних способности. (30+19+19). 

- Контактирање Данке Коњокрад и достављање спискова заинтересованих             

ученика. 

 

Фебруар: 

-  Контактирање НСЗ (Д. Коњокрад) и тестирање ученика у складу са договореним 

терминима. 

- Даљи рад на мотивисању ученика  завршних разреда да ураде тест професионалних 

способности и интересовања у Националној служби запошљавања. 

- Реализација часова професионалне оријентације у трећим разредима   

- Промоције високих школа и факултета 

Март: 

- Планиране активности за прво полугодиште су реализоване. У периоду од 

17.03.2020.до 19.06.2020. због проглашења ванредног стања услед пандемије, настава је 

организована као Настава на даљину. Настава на даљину је успешно реализована, ученици 

су редовно пратили овај вид наставе и додатно добијали информације о проходности на 

вишим школама и факултетима са појединих занимања, дате на увид презентације виших 

школа и факултета са  предавачима свим разредима матураната , информисање ученика о 

могућностима  доквалификације и преквалификације у складу са захтевима рада, и др.   
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               9. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ    

 

А) Извештај о раду наставничког већа  

У току 2019/2020. школске године на седницама наставничког већа су разматрана 

следећа питања:  

Разматрање Извештаја о раду школе за шк. 2018/19. г. 

Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк. 2019/20. г. 

Разматрање предлога Анекса школског програма 

План писмених провера  

Васпитно-дисциплинске мере 

Анализа успеха ученика на крају прве класификације и мере за побољшање 

Анализа педагошке документације 

Област самовредновања у текућој школској години 

План уписа за 2020/21 г. 

Извештај о екскурзији ученика шк. 2019/20 г. 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање 

Изостанци и васпитно-дисциплинске мере и мере за побољшање 

Извештај руководиоца стручних већа о раду већа за прво полугодиште (ел.и) 

Извештај руководиоца секција, вођа актива и тимова (ел. извештај) 

Усвајање матурских питања, тема и области 

Анализа реализације угледних/огледних часова 

Извештај о посећеним часовима 

Информација о изменама и допунама Закона из области образовања 

Извештај о реализацији наставе и наставе на даљину 

Извештај о реализацији блок наставе 

Утврђивање и понашање ученика IV разреда 

Ванредни ученици – утврђивање успеха 

Похваљени ученици и наставници  

Верификација избора ученика генерације и ученика одељења 3-4 

Распоред полагања матурских испита 

Именовање комисија за матурски испит и чланова испитног одбора 

Рокови и начин израде извештаја о раду за 2019/20.  

Упис ученика у школску 2020/21. годину 

Расподела часова наставника за 2020/21. годину 

Уџбеничка литература за школску 2020/21. годину 

Екскурзија ученика за школску 2020/21. годину 

Опредељење за изборне предмете ученика  

Технолошки вишкови у 2020/21. години 

Конкурс за запошљавање 

ИКТ инфраструктура 

Годишњи одмори за запослене у 2020. години 

Инспекцијски прегледи 

Општи успех ученика на матурском испиту 

Верификација успеха ученика  

Утврђивање успеха и понашања ученика I, II и III разреда на крају другог 

полугодишта 

Припреме за израду Извештаја о раду Школе и Годишњег плана рада 

Усвајање уџбеничке литературе за школску 2020/21. годину 

Анализа рада Педагошког колегијума 

Анализа рада стручних већа 

Анализа рада тимова и актива 

Анализа рада ваннаставних активности 
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Педагошка документација 

Све седнице које су предвиђене Годишњим планом рада Школе су и 

реализоване. 

Одржано је 10 седница наставничког већа. 

 

Поред наведених питања на дневном раду су била и текућа питања везана за 

делокруг рада овог органа, а усклађена са потребама школе информације са састанка 

Заједнице економских и угоститељских школа, састанака Друштва директора школа, 

Актива директора средњих школа, инструкције Министарства просвете, ЗУОВ, програма 

програма реформе средњег стручног образовања , као и решавање по захтевима ученика. 

 

 

Б) Рад одељењских већа 
 

Одељењска већа су одржала 4 седнице током школске године. У одељењима где је 

било одређених васпитних проблема и где је постигнут слабији успех ученика одржано је 

више састанака. 

Узимајући у обзир план који је израђен пред почетак школске године, али и 

ванредну ситуацију која је наступила у другом полугодишту, може се контатовати да су 

планиране активности у великој мери реализоване. 

На састанцима одељењских већа анализиран је успех и дисциплина ученика и 

предлагане су мере за побољшање успеха и дисциплине, расправљало се о узроцима 

неоправданог изостајања са часова, о оцењивању и уједначавању критеријума, о обавезама 

ученика, итд. 

 

Ц  ) Рад директора школе 
 

Активности директора школе одвијала се у складу са Годишњим програмом рада 

школе. Посебан акценат дат је на следећа питања:  

 Организација полагања испита и уписа ученика,  

 Припреме и прикупљање података за израду Извештаја о раду школе и 

Годишњег програма рада школе, 

 Организација радних задатака свих радника школе, 

 Рад са стручним телима школе, 

 Анализа материјалног – финансијског пословања школе, 

 Анализа резултата васпитно – образовног рада, 

 Праћење реализације програма рада школе 

 Израда пројеката и учешћа на конкурсима 

 

У току школске године, директор је посетио 10 часова теоријске наставе и 15 часова 

практичне наставе, присуствовао свим седницама одељењских  већа, као и редовно на свим 

састанцима Тима за самовредновање рада школе, састанцима стручних већа и више 

родитељских састанака. 

 

 

Д ) Рад педагошке службе  
 

Рад се одвијао кроз следеће активности:  

Рад са ученицима: 
 

 Припреме за пријем ученика првог разреда, спровођење анкета, соцкарте  

 Прављење базе података ученика 

 Праћење адаптације ученика првог разреда 

 Саветодавни рад са  ученицима 
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 Конституисање Ученичког парламента 

 Решавање актуелних проблема у наставном процесу 

 Идентификација и рад са ученицима с посебним потребама 

 Упознавање ученика са методама и техникама успешног учења 
 

Рад с наставницима и одељенским старешинама 
 

 Пружање помоћи наставницима у програмирању и планирању свог рада 

 Посета часовима редовне наставе,допунске и додатне наставе 

 Укључивање наставника у процес стручног усавршавања 

 Помоћ у процесу организације такмичења 

 Пружање помоћи у процесу организације часа и осталих васпитно 

образовних облика рада 

 Пружање помоћи приликом израде портфолија 

 Смернице и упуте за угледне часове 

 Помоћ наставницима у раду са ученицима са посебним потребама (Ученици с 

тешкоћама у развоју и надарени, талентовани ученици) 

 Помоћ у избору ученика за поједине секције у школи 

 Рад у стручним активима школе 
 

Рад са родитељима 
 

 Индивидуални и групни рад са родитељима 

 Присуство родитељским састанцима по потреби 

 Организација и реализација семинара за родитеље 

 Сарадња са Саветом родитеља 

 

Аналитичко – истраживачки рад 
 

 Истраживање о социјалном статусу ученика првог разреда 

 Учешће у процесу самовредновања школе и имплементацији резултата у 

циљу побољшања квалитета рада школе 

 Анализа часова допунске наставе у одељењима угост.струке 

 Истраживање  на тему испитивања узрока и разлога за неоправдано 

изостајање са часова и за све матуранте '' Жеље и могућности уписа ученика 

на студије'' 

 

Рад у стручним органима школе 

 Учешће у Тиму за инклузију 

 Учешће у раду Одељенских већа 

 Учешће у раду Школског одбора 

 Учешће у раду Наставничког већа  

 Учешће у раду тимова и комисија школе 

Остале активности 

 

 Учешће у изради Програма рада школе, Извештаја и праћење остваривања 

тог програма 

 Учешће у организацији васпитно – образовног рада, рад на припреми 

извештаја о резултатима класификационих периода 

 Вођење и ажурирање педагошке документације 

 Стручно усавршавање, учешће на семинарима, предавањима 

 Организација предавања на теме за које се искаже интересовање и потреба 

 Сарадња са локалном самоуправом 

 Сарадња са невладиним организацијама  

 Сарадња са основним и средњим школама из града али и из региона.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

У овој школској години библиотека је имала  библиотекара са непуним радним временом, 

од 8-14 часова. 

Библиотека је ове школске године имала 440 корисника. Корисници библиотеке били су 

редовни и ванредни ученици школе и запослени (наставно особље, стручни сарадници, 

наставници запослени као замене одсутних колега, помоћно техничко особље. 

Укупно је издато око 500 библиотечких јединица. 

Библиотечки фонд је ове године зановљен са 70 наслова, од тога 15 уџбеника и 20 наслова 

белетристике, добијених као поклон. 

 

Дана 2. 09. 2019. библиотекарка је послала директору школе План рад за 2020/21.годину  и 

Извештај о раду библиотеке за прошлу школску годину. 

 

Дана 6. 09. 2019. библиотекарка је присуствовала састанку у Дому културе поводом 

пројекта „Млади против насиља над женама“. Идеја је да се заинтересовани дечаци, 

ученици другог и трећег разреда укључе у пројекат на нивоу средњих школа ове општине, 

креирају своју локалну кампању и касније размене искуства са учесницима пројекта из 

региона Западног Балкана. 

Одржани су часови упознавање са школском библиотеком у свим одељењима првогразреда  

у октобру месецу. 

 

Дана 6. 12. 2019. библиотекарка је присуствовала промоцији филма оквиру пројекта 

„Млади против насиља над женама 

 

Дана 19. 02. 2020. године библиотекарка је у Библиотеци града Ужица 

присуствовалаједнодневној обуци за рад у програму за унос података о библиотечком 

пословању Народне библиотеке Србије, која је постала нови носилац посла прикупљања 

ових података. 

Требало је да добијемо шифре за приступ и унесемо податке, али је све одложено због 

пандемије. 

У време ванредног стања није било издавања књига и библиотека није радила. 

 

У месецу мају је библиотекарка започела редовну ревизију књижног фонда, у оквиру које 

је извршен и кориснији и прегледнији размештај фонда лектире. 

Библиотекарка је сарађивала са руководством школе, професорима, стручним 

сарадницима, помагала ученицима око израде семинарских радова и реферата, проналазила 

одговарајућу литературу, била на услузи приликом израде паноа, и сл. 

Остварена је сарадња и пружена помоћ у раду свим секцијама у оквиру Стручног већа 

професора српског језика и књижевности. 

Такође, библиотекарка је присуствовалa и учествовалa у раду на седницама Наставничког 

већа Школе. Библиотекарка је, по потреби, обављала и различите послове по налогу 

директора.Редовно присуствовалa општинским састанцимаактива и струковних удружења. 

Библиотекарка Гора Михаиловић је остварила 16 сати стручног усавршавања. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ 
 

Секретар школе је Капур Селмо, дипломирани правник, који је од другог полугодишта. 

преузео секретаријат после одласка у пензију секретара Буквић Вишње. 

Секретар школе је током школске 2019/2020. године, у оквиру редовних послова 

реализовао/ла  следеће активности 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 

1. Редовни квартални извештаји управи за јавне набавке сваког трећег месеца 

2. Извештај поверенику за информације од јавног значаја јануар 2020. 

3. Центри за социјални рад Пријепоље квартално извештавање ради остваривања права 

   на дечји додатак 

4. МПНТР – достављање података о потреби новог запошљавања јануар 2020 

5. Усвајање плана интегритета – портал Агенције за борбу против корупције јануар 2020. 

6. ПИО фонд – права бивших радника у поступку обрачуна пензије – 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ 

7. Израда програма обуке противпожарне заштите  

8. Испитивање електро инсталација децембар 2019 

9. Категоризација објекта школе за противпожарну заштиту март 2020 

 

РАДНИ ОДНОСИ 

10. Покренут поступак расписивања конкурса за пријем у радни однос 5 извршилаца на    

     неодређено време фебруар 2020 

11. Припрема документације за одлазак у пензију 2 запослена новембар-март. 

12. Усаглашавање података запослених у Централном регистру социјалног осигурања са  

      јединственом квалификацијом занимања током школске године 

 

ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА 

13. Рад у тиму за заштиту од насиља октобар 2019. 

14. Израда дупликата јавних исправа  

15. Обрада захтева за стипендије ученика септембар 2019. 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА 

16. 0Ш општине Пријепоље 

17. СШ ,  члан конкурсне комисије јун 2020. 

МЕНТОРСКИ РАД 

18. Ментор приправнику наставнику права  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

19. Саветовање „Актуелности у пословању установа образовања и васпитања“ 2019. 

20. Радионица: „Обрада података о личности“ децембар 2019. 

21. Састанак секретара образовних установа Пријепоље март 2020. 

 

          

                                                                    Секретар школе 

          Капур Селмо 
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Извештај о раду наставничког већа  
 

Наставничко веће школе се током школске године бавило укупним педагошким 

питањима школе. На седницама Већа разматрала су се општа питања из организације рада 

Школе као васпитно образовне установе. Седницама наставничког већа руководио је 

директор школе и остварене су све планиране активности.  

Програм рада претходне школске године 2019/2020. обухватио је следеће активности: 

Август: организација поправних и матурских испита и уписа ученика, успех ученика, 

подела предмета на наставнике и одељенских старешинстава, избор руководилаца стручног 

већа, актива, секција и др.; доношење распореда, избор уџбеника, утврђивање кадровских 

потреба школе, планирање и формулисање рада наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље. 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализациј

е 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице 

-Разматрање Годишњег извештаја о раду школе 

-Разматрање Годишњег плана рада за текућу школ. год 

-Усвајање структуре радне недеље за наставнике и 

стручне сараднике 

-Текућа питања 

Тим за израду извештаја о 

раду школе 

Тим за израду Годишњег 

плана и програма рада 

школе 

Предметни наставници, 

директор, педагог 

Састанак, 

Презентација, 

Разговор, 

Излагање, 

Дискусија, 

Договор, 

Анализа 

Н
о

в
ем

б
ар

 

   Н
о

в
ем

б
ар

 

   

- Усвајање дневног реда и Извода из записника са 

претходне седнице 

-Реализација наставног плана и програма 

-Анализа васпитно – образовног рада, успеха и 

владања на крају првог класификационог периода 

-Превенција насиља, посебни ризици, мере заштите и 

реаговања у случају насиља  

-Предлог плана уписа за школску 2020/2021. 

Сви наставници, 

Наставничко веће, 

педагог, 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

Ја
н

у
ар

 - - Усвајање дневног реда  и Извода из записника са  

- -Разматрање и изрицање мера 

- -Коначан предлог плана уписа  

- -Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Анализа, 

Излагање, 

Ф
еб

р
у

ар
 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Усвајање измене распореда часова и распореда 

кабинетске наставе 

- Анализа васпитно – образовног рада, успеха и 

владања на крају првог полугодишта 

-Стручно усавршавање запослених (извештај о 

интерном и екстерном стручном усавршавању) 

-Анализа и реализација Годишњег плана рада и 

активности из ШРП-а 

-Доношење одлуке о организацији завршног и 

матурског испита и именовање испитног одбора 

-Текућа питања 

 

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

А
п

р
и

л
 

- Усвајање дневног реда и Извода из записника  

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

-Доношење мера за побољшање успеха ученика  

-Доношење одлуке и усвајање испитних питања за 

завршни и матурски рад 

-Информације о активностима у области 

самовредновања   

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 

 

М ај
 -Утврђивање успеха и владања ученика завршних 

разреда на крају школске године  

Сви предметни 

наставници, педагог 

Састанак 

Дискусија 
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-Организација матурских и завршних испита  

-Текућа питања 

школе, директор школе Договор, 

Излагање 

Ју
н

 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Утврђивање успеха ученика завршних разреда 

-Доношење одлуке о избору ученика генерације 

-Текућа питања  

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 
  

  
 Ј

у
н

  

- Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Констатовање утврђеног успеха и владања ученика на 

крају другог полугодишта 

-Доношење одлуке о похваљивању и награђивању 

ученика 

-Именовање комисије за упис ученика, план рада за 

јун, јул и август  

-Предлог за избор три члана Школског одбора испред 

НВ 

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор 

А
в
гу

ст
 - Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Организација завршних испита, полагање испита за 

ванредне ученике 

-Припрема за почетак школске године 

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор 

Учешће 

А
в
гу

ст
 

- Усвајање дневног реда  и Извода из записника  

-Извештај о усаглашавању листа технолошког вишка и 

слободних радних места у ОШ и СШ  

- Подела предмета на наставнике 

-Доношење распореда часова и распореда писмених 

задатака 

-Коришћење уџбеника за 2020-2021 годину 

-Договор о наредним активностима: плану стручног 

усавршавања, самовредновању школе... 

-Текућа питања 

 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Договор 

Начин праћења реализације програма наставничког већа и носиоци праћења.  

-О редовности и благовремености заказивања седнице НВ стара се директор школе у сарадњи са колегијумом.  

-Процена остварености плана и програма НВ за текућу школску годину врши се преко анализе реализације 

годишњег плана рада школе и он је у потпуности реализован. Носиоци посла су директор школе и записничар.  

-Задужења за вођење записника: 

Записник о раду НВ води проф. Јањушевић Зорица. Записници са седница усвајају се на наредној седници.  

 
Наставничко веће је по потреби разматрало и остала питања из свог домена рада. Динамика 

одржавања седница наставничког већа се прилагођавала актуелним потребама у циљу 

благовременог решавања питања из свог делокруга. 
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Извештај о раду школског одбора 

 
Школски одбор је радио на основу одредаба Закона и пословника о раду. За 

претходну школску годину Школски одбор је планирао и одржао шест седница: 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 
Начин реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

за претходну школску годину и Извештаја 

директора о раду 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана 

рада школе за текућу школску годину 

 Информације о осигурању ученика школе 

и сагласност за добровољно учешће 

родитеља 

 Доношење одлуке о продужењу уговора о 

закупу са „Тргопеком“ 

 Доношење сагласности за изборне 

предмете 

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Презентација, 

Разговор, 

Излагање, 

Дискусија, 

Договор, 

Анализа 

 

Д
ец

ем
б

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање реализације васпитно – 

образовног рада, успеха и владања 

ученика на крају првог кл. периода 

 Превенција насиља, посебни ризици и 

мере заштите, реаговања у случају насиља  

 Информације о измени нормативних аката 

у складу са новим Законом, допуни 

Правилника, Измена финансијског плана 

ЕТШ за 2018.  

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање, 

  
  

 Ј
ан

у
ар

  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Предлог финансијског плана ЕТШ и 

измене финансијског плана за 2019. 

годину. 

 Утврђивање плана јавних набавки за 2020. 

годину 

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање, 

Ф
еб

р
у

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта 

 Разматрање и усвајање извештаја о 

пословању Економско – трговинске школе 

и Извештаја о донацији родитеља 

 Упознавање и усвајање Правилника ЕТШ 

усклађених са новим Законом о основама 

система обр. и васпитања 

  Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 

А
п

р
и

л
  

 

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање успех и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода 

 Текућа питања 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 
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М
ај

  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање и усвајање Пословника о раду 

наставничког већа и Правилника о раду 

ЕТШ, усаглашавање са новим Законом о 

основама система обр. и васпитања  

 Текућа питање 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 
Ју

н
  

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Разматрање васпитно – образовног рада, 

успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

 Текућа питања 

 

 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 

 

А
в
гу

ст
 

 Усвајање дневног реда и Извода из 

записника са претходне седнице 

 Усвајање измене Финансијског плана  

 Текућа питања 

 

Директор школе, 

Педагог школе, 

Секретар школе, 

Председникк ШО 

Чланови ШО 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника и присуством седницама Школског 

одбора, носилац праћења директор школе, секретар и председник ШО.  
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Извештај о раду савета родитеља 

 
Савет родитеља радио на основу одредаба Закона и пословника о раду. За претходну 

школску годину савет родитеља је одржао 4 седнице.  

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

 Усвајање дневног реда и Извода из записника са претходне 

седнице 

 Консатитуисање савета родитеља школе за школску 2019/20. 

годину, избор председника и заменика председника савета 

родитеља 

 Усвајање дневног реда и Извода са претходне седнице 

 Избор представника Савета родитеља за Школски одбор 

 Разматрање успеха и владања ученика на крају шк.године 

 Разматрање Извештаја о раду за 2018/19. годину 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за 2019/20. год. 

 Доношење сагласности за добровољно учешће родитеља 

 Доношење одлуке о избору најповољније понуде за осигурање 

ученика 

 Доношење сагласности за програм и организ. екскурзије 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Д
ец

ем
б

ар
  

 Усвајање дневног реда и Извода зап. са претходне седнице 

 Разматрање реализације васпитно – образовног рада, успеха и 

владања ученика на крају 1. кл. периода, са преглогом мера за 

побољшање 

 Предлог плана уписа ученика у 1.разред ЕТШ за 2020/2021. 

годину – предлог стручних већа и наставничког већа 

 Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите, реаговања 

у случају када се насиље деси 

 Информације о изменама  аката у складу са новим Законом 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ф
еб

р
у
ар

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника  

 Разматрање успеха на крају 1.полугодишта, реализација 

наставе и годишњег плана рада 

 Разматрање и усвајање извештаја о донацији родитеља 

 Информације о актуелним стварима у школи 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

А
п

р
и

л
  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника Разматрање 

васпитно – образовног рада, успеха и дисциплине ученика 

накрају трећег класификационог периода, са предлогом 

мера за побољшање 

 Информације о активностима у школи 

 Текућа питања 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ју
н

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника Разматрање 

успеха и владања ученика на крају другог полугодишта  

 Предлог за избор три члана Школског одбора испред Савета 

родитеља 

 Доношење одлука о сагласности за донацију родитеља – 

добровољно учешће 

Педагог 

Председник 

савета 

родитеља, 

Чланови 

савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Праћење реализације програма остварује се увидом у свеску записника, и присуством седницама 

школског одбора, носиоци праћења су директор, председник СР и секретар школе 
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Извештај о раду педагошког колегијума 

 
Састанци Педагошког колегијума одржавали су се у школским просторијама 

следећом динамиком и са следећим садржајима рада: 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

    

-Конституисање Педагошког колегијума 

-Остварење год. Програма рада екскурзија 

-Планирање стручног усавршавања запослених 

-Унапређење обављања практичне и блок наставе, као и 

сарадње са соц. партнерима 

-Самовредновање рада школе 

-Информације о ученицима који раде по ИОП-у 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

стручних већа, 

предлози, 

договор, план 

усавршавања  

стручних већа 

 

О
к
то

б
ар

 –
 

н
о

в
ем

б
ар

 

-Реализација годишњег плана рада 

- Разматрање односа настава-ученик-наставник 

- Функционална, активна настава 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови пед.колегијума 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Анализа, 

Д
ец

ем
б
ар

 

-Реализација Годишњег плана рада 

-Анализа рада Тима за самовредновање 

-Осврт на безбедност ученика и запослених, заштиту на раду 

и поштовање правила о кућном реду школе 

-Планирање стручног усавршавања запослених 

-Предлог плана уписа за школску 2019/2020. 

-Организација прославе школске славе 

-Усвајање индивидуалног плана и програма за ученике који 

раде по ИОП-у 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање 

 

А
п

р
и

л
 

-Упознавање са Документом о вредновању сталног стручног 

усавршавања у установи  

-Упознавање са формуларом личног плана стручног 

усавршавања 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

Посета 

Договор, 

Анализа, 

Дискусија 

М
ај

 –
 ј

у
н

 

-Анализа и унапређење односа у школи, добрих 

међуљудских односа и радне дисциплине 

-Извештаји са семинара и такмичења 

Припрема за успешан завршетак школске године 

-Праћење рада Стручних већа 

-Праћење остваривања Школског развојног плана 

-Информације о Плану интегритета 

Директор, стручни 

активи и већа, педагог, 

Чланови педагошког 

колегијума 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 

 

Реализацију рада педагошког колегијума пратио је директор школе и педагошкиња школе, 

присуством састанцима и увидом у књигу записника, као и увидом у реализацију активности стручних већа 

дефинисаним на састанцима колегијума.  

Председници стручних већа су били врло активни и редовно присуствовали састанцима колегијума. 

 
Педагошки колегијум је разматрао и остала питања из свог домена рада. Динамика 

одржавања састанака се прилагођавала актуелним потребама у циљу благовременог 

решавања питања из свог делокруга. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив за развојно планирање Економско-трговинске школе у школској 

2019/2020. години чинили су председници стручних већа школе и педагог школе. 

Председник наведеног актива био је проф. Милошевић Радоје. 

На састанцима се анализирало стање у школи, говорило се о њеним 

специфичностима, снагама и слабостима, ресурсима као и ресурсима средине. Дискутовало 

се о мисији и визији школе, о наредним активностима и остварењима.  

Током школске 2019/2020. године у реализацији планираних циљева учествовали су 

ученици, наставници, чланови стручних већа и школских тимова, педагошка служба, 

чланови Савета родитеља и Школског одбора, партнери из локалне заједнице и 

руководство школе, а реализоване активности представљене су у појединачним 

извештајима о раду, који се налази у прилогу годишњег извештаја о раду. У току школске 

године Актив за развој школског програма је одржао два састанка. Узимајући у обзир план 

који је израђен пред почетак школске године, али и ванредну ситуацију која је наступила у 

другом полугодишту, може се контатовати да су планиране активности у великој мери 

реализоване. 

 Програм обуке Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања – Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења реализован је у више група и на различитим местима, као и online путем. Теме 

програма биле су међупредметне компетенције и пројектна настава. Програм су похађали 

готови сви чланови Наставничког већа и то са успехом, те стичу уверења о савладаној 

обуци. 

 Наставници се континуирано стручно усавршавају, о чему се дискутује унутар 

стручних већа, а што може послужити међусобној сарадњи и помоћи. 

У току је примена и праћење рада у електронском дневнику, чиме се константно 

унапређује овај систем. Примена новог плана и програма наставе и учења за образовни 

профил економски техничар – први разред је била успешна. У току је верификацја од 

стране МПНТР. 

 

На основу изнетих резултата рада, остварили смо једну успешну школску годину, која 

нам може бити добра база и пут у савлађивање свих изазова у непрекидном процесу учења.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент Економско – трговинске школе у школској 2019/2020. години 

одржао је 10 састанака.  

Парламент је основан утврђивањем представника одељења (по два представника из 

сваког одељења),  као чланова Ученичког парламента и избором председника, заменика 

председника и секретара Парламента.  

За председника, већином гласова, изабрана је ученица одељења IV - 1, Хаџифејзовић 

Далида, за заменика председника, изабрана је ученица одељења IV -1, Рвовић Софија,  а за 

записничара је изабрана ученица одељења III 3 Хаџифејзовић Санида.  

Парламент су чинила укупно 30 ученика представника одељења сва четири разреда 

наше школе.  

Парламент се редовно састајао и радио на реализацији плана и програма. За сваку 

тачку плана су формирани посебни радни задаци.  

На састанку Ученичког парламента изабрани су представници свих разреда који су 

задужени за обавештавање о састанцима представника УП у оквиру свог разреда. Сви 

чланови парламента су упознати са Правилником о раду, његовим деловима и члановима. 

Израђена је заједничка страница на друштвеној мрежи facebook, како би чланови 

парламента могли лакше да комуницирају и заказују састанке.  

Представници парламента су посетили изложбу слика у Музеју нашег града, 

организовали су одлазак у биоскоп на премијеру филма, све у циљу заједничког дружења, 

размене информација и стицања нових знања. Показали су да састанак УП не мора увек 

бити организован у учионици и затвореном простору, већ да то може бити организовано и 

на другачији начин.  

Представници Ученичког парламента, одржали су радионицу на тему „Вршњачко 

насиље“. Том приликом су говорили о врстама насиља, облицима насиља, уопштено о 

насиљу, како реаговати у случају насиља, када видимо насиље на улици,коме је потребно 

да се обратимо када смо жртве насиља или када видимо да је неко жртва насиља. Говорили 

су о томе шта да ураде на улици уколико примете насиље, у школи... Ученици су 

коментарисали и причали о својим искуствима о насиљу, те су говорили о мерама које би 

они предузели у таквим ситуацијама.  

На семинару у организацији Удружења особа са хендикепом на тему инвалидитета. 

члановима парламента презентовано је стечено знање са семинара, о прихватљивој 

терминологији из области инвалидитета, о социјалном и друштвеној категорији, о 

породици и вршњацима и њиховом утицају на особе са инвалидитетом. Педагогица школе, 

Јасмина Мушовић је говорила о примерима добре праксе из ове области.  

        Организована је радионица на тему: „Инклузија и инклузивно образовање“, 03.12. на 

Светски дан особа са посебним потребама. О инклузији и инклузивном образовању је 

говорила педагогица школе Mушовић Јасмина. Говорило се о терминима који су 

прихватљиви за коришћење, о индивидуалном образовном плану, о различитим врстама и 

нивоима подршке, оштећења и тешкоћа. Било је речи о Законском оквиру када је реч о 

инклузији, те о томе каква је пракса, а каква теорија, о њиховој усклађености или 

неусклађености. Ученици су коментарисали и давали предлоге о томе шта би они могли 

учинити и на који начин поспешити тренутно стање ученика који раде по посебном 

индивидуалном образовном плану.  
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Постигнут је договор на састанку да се направи списак посебних датума са одређеним 

значењем и да се сходно тим датумима прави пано на огласној табли школе. На тај начин је 

обележен Светски дан породице, Светски дан воде, Светски дан особа са одређеним 

сметњама у развоју, Светски дан учитеља, Светског дана здравља, Светски дан смеха, 

Светски дан загрљаја и многи други датуми. 

На састанцима се говорило о проблемима у оквиру школе и школског живота. 

Представници УП су изнели предлоге за побољшање стања у школи. Неки од предлога су 

набавка завеса у учионицама, што је у великом делу урађено и прихваћено као предлог. 

Представници УП су предложили да се направи пано са фотографијама матураната који ће 

стајати на ходнику школе до доласка наредне генерације матураната.  

Ученички парламент је предложио, изгласао заједничка правила понашања у школи, 

на часу, у дворишту... и јавно представио и презентовао правила под називом „Обавезе 

ученика у школи“ и промовисао поштовање датих обавеза, а самим тим не угрожавање 

права других који се налазе у нашој школи. 

Активности везане за презентацију филма Црвеног крста о хуманости, хуманитарним 

активностима. Ученици  су том приликом стекли нова знања о важности хуманитарних 

активности, шта је њен значај и на који начин хуманост увећава човека као личност. 

Ученици наше школе су у великом броју учествовали у организованој акцији Добровољног 

давања крви. Том приликом су показали своју хуманост. Приликом посете чланова Црвеног 

крста додељене су плакате добровољним даваоцима крви. Чланови ученичког парламетна 

потакнути овом темом су организовали неколико хуманитарних акција за ученике наше 

школе који су у тешкој материјалној и социјалној ситуацији, као и за ученике којима је 

потребно здравствено лечење.  

Представници Ученичког парламента су учествовали у акцији Црвеног крста 

Пријепоље поводом 1. децембра, Светског дана борбе против сиде. Том приликом су 

прикупљали информације о поменутом догађају и презентовали их у свим одељењима 

школе током првог часа. Такође, на састанку Ученичког парламента су представљене 

основне информације о Светском дану борбе против сиде, о мерама превенције. 

У сарадњи са библиотекарком школе, представници Парламента су посетили 

посетили градску библиотеку. Ове школске године представници парламента су посетили 

Сајам књига.  

Представници Парламента су учествовали у акцији дељења лифлета  и промотивног 

материјала испред Дома културе, заједно са представницима Канцеларије за младе наше 

општине, на тему Хендикеп и комуникација са особама са хендикепом. 

Пошто је средином марта у нашој земљи уведено ванредно стање због пандемије 

вируса Covid 19, све школске активности су обустављене, самим тим и рад Ученичког 

парламента. 
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Извештај о раду стручног већа језика за школску 2019/2020. 

 
Стручно веће језика је у току ове године према годишњем плану и програму 

редовно одржавало састанке и сарађивало са стручном службом и директором наше школе. 

У току месеца септембра одржана је седница 11.09.2019 на којој је усвојен план и 

програм рада, остварен је договор о раду секција, дате адекватне информације о набавци 

уџбеника, израда плана стручног усавршавања. Ове школске 2019/2020 године ученицима 

ће бити омогућена набавка уџбеника преко школе. Српски језик и књижевност ће се 

изводити по програму издавачке куће ЛОГОС. Страни језици ће се изводити по програму 

ДАТА СТАТУС –а. Сви чланови су предочили оквирни план стручног усавршавања.  

У месецу октобру је одржан састанак 15.10.2019 на којој је планиран следећи дневни 

ред:   1)  Планирање посете сајму књига;  

2) Информисање чланова већа о правилнику о напредовању и стицању знања    и  

3) Текућа питања.  

Овогодишњи сајам књига је испред нашег актива посетила проф.енгл.језика Ениса 

Луиновић и испред актива србиста Нермина Поровић и Сабахудин Алимановић. Сви 

чланови су обавештени о новом правилнику о напредовању и стицању знања који се 

односи на самовредновање и екстерно вредновање. Семинар ће бити обавезан за све 

предметне наставнике. Под текућим питањима било је речи о безбедности и сигурности 

наших ученика у школи и ван ње, обележен је и дан вршњачког насиља 17.10 и посета 

ученика семинарима посвећеној тој теми као и пројекат који је био организован у Дому 

културе. Дат је план допунске и додатне наставе као и план извођења угледних часова. У 

октобру је одржан и састанак педагошког колегијума са истим дневним редом. 

             У новембру је извршена евалуација успеха ученика из језика након првог 

класификационог периода и дат предлог за интензивнији рад ученика како на допунској 

настави, тако и код куће.  Било је речи и о уједначавању критеријума оцењивања. 

            У децембру на одржаном састанку актива језика било је речи о информисању 

ученика о наступајућим такмичењима. Такође су ученици као и одељенске старешине тих 

одељења узели учешће у обележавању дана Пријепољске битке 04.12. 

            У месецу јануару извршена је анализа остваривања плана и програма на крају 

првог полугодишта. Извршен је увид у реализацију и одржавање угледних часова. 

Извршена је припрема за Савиндан. Чланови су информисани о одржавању зимског 

семинара за српски језик и књижевност који се као и сваке године одржава у Београду 

током зимског распуста. На њему су учествовали сви предметни наставници српског језика 

и књижевности, као што је већ и планирано. Педагогица школе је дала укратко саопштење 

о раду тимова. Усвојен је предлог ИОП-а за ученике за које је тим донео одлуку.У овом 

месецу је одржан и састанак Педагошког колегијума. 

У фебруару је одржан састанак  поводом анализе успеха ученика на крају првог 

полугодишта.  

У марту је у нашој земљи уведено ванредно стање узроковано пандемијом вируса 

Ковид 19, сходно томе све активности су прекинуте а настава је од овог дана била он лине. 

                                                                       

 

Председник стручног већа 

                                                               Сабахудин Алимановић 
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Извештај о раду стручног већа друштвених наука за школску 

2019./2020. 

 

Током школске 2019./2020. стручно веће друштвених наука одржавало је редовне састанке 

на којима се дискутовало о актуелним темама. 

 

Септембар 2019. 

У овом месецу смо прегледали наставне планове и програме, каталоге у вези са набавком 

уџбеника и разговарали о могућностима унапређења наставног процеса. 

Октобар 2019. 

Разговарали смо о стручном усавршавању наставника као и предстојећем сајму књига. 

Новембар 2019. 

Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода, као и преглед мера за 

побољшање успеха. 

Децембар 2019. 

Договор о реализацији семинара и угледних часова. Разговор о уједначавању критеријума 

оцењивања и организовању допунске наставе. 

Јануар 2020. 

Анализиран је успех и владање при крају првог полугодишта. Договор о организацији 

прославе Савиндана. Извештаји о припремама ученика за предстојећа такмичења. 

 

Фебруар 2020. 

Договор о организовању допунске наставе. Извештај о посети семинарима, разговор о 

опремљености кабинета. Финалне припреме за такмичења ученика. 

 

Март 2020. 

Појава корона вируса. Договор о облицима рада у новонасталим околностима.- 

Април 2020. 

,,Онлине“ састанци. Извештај о реализацији наставе и успешности васпитно-образовног 

рада. Разговор о начинима оцењивања ученика у новонасталим околностима. 

Мај 2020. 

,,Онлине“ састанци. Праћење и анализирање тренутне ситуације, разговор о методама 

оцењивања. 

Јун 2020. 

,,Онлине“ састанци. Анализа успеха на крају школске године. Предлози за нове начине 

рада у следећој школској години. Оквирна подела часова. 

 

Август 2020. 

Класични и ,,онлине“ састанци. Подела часова на предметне наставнике. промене у 

организацији рада од почетка школске 2020./2021. (комбиновани облик наставе). Разрада и 

примена свих препорука националне службе за сузбијање корона вируса. 

 

 

Председник стручног већа друштв. наука (2019./2020.) 

Дејан Милановић, проф.  
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Извештај о раду већа природних наука за 2019/2020. годину 

 
Према годишњем плану стручног већа природних наука планирано је десет седница 

актива. Због новонастале ситуације почетком другог полугодишта и проглашења пандемије 

и увођења ванредног стања у земљи одржано је пет седница актива и пет  седница на 

даљину.  

Чланови већа су: 

Милица Кијановић, Милошевић Радоје, Ина Милошевић, Мерсудин Кајевић, Тања 

Вукашиновић, Драгана Каргановић, Ирмедин Кордић, Зоран Рељић. 

 

Прва седница одржана је 28.08.2020.године са следецим тачкама дневног реда 

1. Договор о подели часова по предметима 

2. Израда годишњих и оперативних планова планова по предметима 

3. Реализација набавке уџбеника 

4. Избор председника стручног већа 

5.Уједначавање критеријума у оцењивању  

6. Израда годишњег плана наставе у блоку 

7.Набавка материјала и основних средстава  

8. Припреме за самовредновање. 
 

Извршена је подела послова у оквиру 40 не радне недеље. Интерно је урађен 

распоред дежурстава у угоститељском кабинету. Појединачна расподела часова на 

наставнике дата је у прилогу.  

На првој седници највише пажње је посвећено подели часова по предметима и плану 

стручног усавршавања у оквиру установе и ван ње. Договорено је да чланови већа попуне 

планове стручног усавршавања у оквиру установе и исте доставе педагошкој служби. 
 

Друга седница стручног већа одржана је  09.10.2019. са следећим дневним редом 

1. Учешће на семинарима 

2. Усаглашавање критеријума о оцењивању  

3. Преглед стручне литературе 

Посебан акценат на састанку дат је изради планова за децу која раде по ИОП-у. 

Такви планови се посебно израђују за свако дете и благовремено достављено педагошкој 

служби. Такође је разматран проблем недостатка семинара за поједине области (хемија, 

физика, биологија). 

 

Трећа седница  актива одржана 25.11.2019.год.са следећим дневним редом: 

1.Анализа реализације плана из предходног месеца 

2. Посета сајму књига 

3. Договор о припремном раду са ванредним ученицима 

 

План и програм су у потпуности реализовани. Одабрани члан већа који је посетио 

сајму књига је Радоје Милошевић 

 

Четврта седница актива одржана 01.02.2020 са следећим дневним редом:  

1. Дискутовање о успеху ученика на првом класификационом периоду 

2. Реализација додатне и допунске наставе 

 

Разматран је успех ученика на првом класификационом периоду и донете су мере за 

побољшање успеха. Предлог актива за побољшање успеха је да се организују и даље 

допунске наставе из предмета где је већи број недовољних оцена, као и укључивање 

педагошке службе у помоћи око постизања што бољег успеха, као и укључивање родитеља 

због благовременог оправдавања изостанака. 
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Пета седница актива одржана 24.02.2020. године са следећим дневним редом: 

 

1. Припреме ученика за такмичења 

2. Одлазак на семинаре 

3. Припремни рад са ванредним ученицима 

 

На  састанку је изнет план о припреми ученика за такмечења. Највљен семинар за 

математичаре и информатичаре. 

 

Због проглашења пандемије и увођења ванредног стања у држави, услед 

новонастале ситуације престало је и класично извођење наставе па се прешло  на 

реализацију наставе на даљину. 

 

Све седнице Актива од марта месеца одржане су на даљину. 

 

Актив већа природних наука прилагодио се новонасталој ситуацији веома успешно. 

Сваки члан је успешно успоставио контакт са ученицима. 

 Са ученицима се комуникација одвијала помоћу viber апликације, док им је садржан 

за учење углавном дељен на googl учионици.  

Комуникација са колегама, педагошком службом, директором као и ученицима 

обављала се помоћу viber апликације. Такође је одржан и семинар на даљину. 

 

 

Председник стручног већа природних наука 

                                                                                            Милица Кијановић 
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Извештај о раду професора стручног већа економске групе предмета   

 
 

ЧЛАНОВИ  СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА: 

Рондић Рушида, Садиковић Мерсид, Хоџић Ернес, Шљукић Светлана, Садиковић 

Саџида, Јањушевић Зорица, Фемић Ирена, Хурић Селма,  Ферајзић Ален, Пјановић 

Марија, Џановић Медиха, Мандић Александра. 

 
Усвојен је Годишњи програм рада за школску 2019-20.  и за руководиоца већа изабран Мерсид Садиковић. 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА ЗА 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Да би се остварио предвиђени циљ наставе из стручних предмета, Веће економске групе предмета ће 

се бавити питањима успешне организације и реализације наставног процеса што подразумева: 

 Правилно планирање рада 

 Редовно припремање наставника за извођење наставе 

 Добро организовану и ефикасну наставу 

 Целисходно коришћење фонда часова 

 Разматрање и уклађивање критеријума оцењивања 

 Примена наставних метода и разноврсног рада 

 Коришћење наставних средстава, одабирању, припремању и увођењу најновијих технологија, пре 

свега информатичке технологије, у настави с циљем осавремењивања наставе. 

 

 

 

Време 

реализације 
САДРЖАЈ РАДА Реализатор 

Август 2019. 

1. Избор руководства Стручног већа и утврђивање Годиш. програма рада 

2. Израда глобалних и оперативних планова рада 

3. Избор и набавка уџбеника и приручника за рад у настави за текућу 

школску годину и стручне литературе 

4. Договор о уређењу кабинета (подела задатака) 

5. Утврђивање распореда писмених задатака и контролних вежби у 

настави стручних предмета 

6. Лични план стручног усавршавања наставника 

 

 

Руководилац 

стручног већа 

 

Чланови већа 

Септембар 

2019. 

1. Усаглашавање и утврђивање критеријума оцењивања ученика (минимум 

знања и усвојеност градива) 

2. Корелација садржаја у настави између стручних предмета у циљу 

растерећења ученика и подизања квалитета њиховог знања 

3. Договор око реализације семинара: „Учење на даљину уз примену 

мултимедије“, у нашој школи 

4. Предлог распореда  допунске, додатне наставе и слободних активности 

 

 

 

Чланови већа 

Октобар 

2019. 

1. Анализа адаптације ученика на нове стручне предмете, и рад са 

даровитим ученицима 

2. Предлог мера за повећање мотивације ученика за рад   секција 

3. Договор о стручном усавршавању наставника                                                                                      

економске групе предмета и посете Сајму књига 

4. Сарадња са привредним субјектима у циљу                     квалитетнијег 

извођења практичне наставе 

 

 
Руководилац 

Стручног већа 

 

Чланови већа 

Педагог 

Новембар 

2019. 

1. Анализа успеха ученика на I класификационом периоду и предлог 

мера за унапређење рада 

2. Корелација између наставних предмета и међусобне посете часовима, 

повезивање оба предмета тематском обрадом садржаја-мултимедија 

3. Анализа квалитета рада на часовима допунске, додатне наставе и 

слободних активности и ангажовање ученика на тим часовима 

 

 

Чланови већа 

 

Педагог 

Децембар 

2019. 

1. Међусобне посете часовима 

2. Учешће на семинарима и размене искустава 

3. Припрема ученика за такмичења из појединих предмета, упознавање 

са пропозицијама и календаром такмичења 

Руководилац 

већа,  

чланови већа, 

педагог 
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Сваки предметни наставник је дужан да изради Лични план стручног усавршавања за школску 2019.-

2020.годину. За посету часовима и самоевалуацију јавили су се сви чланови већа.  

 

 

 

ПРИЛОГ: Образац за оцењивање 
 

ЕТШ Пријепоље                                                          Школска: ______ год. Одељење:__________ 
 

Наставни предмет: _____________________  Наставник:_______________________________ 
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*до 50% недовољан (1);   51-63% довољан (2);   64-75% добар (3);   76-87% врло добар ( 4),   88-

100% одличан (5) 

 

 

 

 

Јануар 2020. 

1. Анализа планираних садржаја, оствареног фонда часова и 

постигнутих резултата ученика на 1. полугодишту и предлог мера за 

унапређивање рада у настави економске групе предмета 

2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта, анализа, 

праћење оцена и оцењивања ученика 

 

Чланови већа 

Фебруар 

2020. 

1. Размена искустава и дискусија о посећеним семинарима 

2. Планирање и организовање извођења практичне наставе у привредним 

субјектима 

 

Чланови већа 

Директор 

Март   2020. 

1. Анализа реализације наставног плана и програма, проблеми у 

савладавању градива, усклађивање захтева и критеријума оцењивања 

2. Перманентна набавка потрошног канцеларијског материјала и других 

наставних средстава за квалитетно извођење наставног процеса 

3. Стално усавршавање наставника кроз електронске или друге семинаре 

 

 

Чланови већа 

Директор 

Април 2020. 

1. Анализа рада на III класификационом периоду и предлог мера за 

унапређење  рада 

2. Анализа резултата са такмичења ученика 

3. Међусобне посете часовима 

 

Чланови већа 

Мај      2020. 

1. Израда годишњих тестова знања за све разреде и припреме завршних 

разреда за матурске испите 

2. Анализирати колико је и како остварена корелација између наставних 

предмета и како се одразила на постигнућа ученика на крају III 

класификационог периода 

3. Избор уџбеника и стручне литературе за наредну школску годину 

  

 

Чланови већа 

Јун       2020. 

1. Анализа и извештај реализације наставног плана и програма и фонда 

часова 

2. Анализа и извештај о раду већа у току школске године 

3. Предлог годишњег програма за наредну школску годину и избор 

руководиоца већа 

4. Сумирање и израда извештаја о резултатима рада са допунске наставе, 

додатне, постигнути резултати на такмичењима и предлагање мера за 

превазилажење евентуалних проблема у раду 

 

 

Руководилац 

већа, 

Чланови већа, 

Директор 
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ЕЛЕКТРОНСКИ СЕМИНАР 

Образовно креативног центра, Бор, одржан у термину- децембар 2019- јануар 2020 године. 

На тему: „Оцењивање у функцији развоја и учења“ 

 Програм семинара спада у Приоритетну област: П3- Унапређивање компетенција наставника у 

области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа 
методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) 

 Програм развија следеће компетенције: К2 (поучавање и учење 

Семинар је трајао у времену од 3 недеље и омогућио је стицање 38 сати (бодова) екстерног стручног 

усавршавања. 

Педагошка вредност овог семинара је изузетно значајна за унапређење оцењивања зато што 

омогућује стицање знања и вештина у погледу примене разноврсних метода оцењивања. Поред усменог 

и писменог испитивања, новина је и примена кооперативног оцењивања као и портфолио оцењивање, 

односно оцењивање посматрањем, самооцењивање, оцењивање  групног рада... 

Семинар су успешно савладали чланови нашег већа: Светлана Шљукић, Марија Пјановић и Зорица 

Јањушевић. 

У календару културних дешавања југоисточне Европе централно место крајем октобра већ деценијама 

припада Међународном београдском сајму књига. Сајам је посетио Председник нашег већа Мерсид 

Садиковић.                                                                                                                             

         ИНТЕРНИ БОДОВИ АКТИВА ЕКОНОМИСТА 2019/20. 

Чланови стручног већа су остваривали интерне бодове према својем Личном плану стручног 

усавршавања, а докази о оствареним интерним бодовима налазе се у педагошкој служби школе. 

                      ЕКСТЕРНИ БОДОВИ АКТИВА ЕКОНОМИСТА 2019-20. 

Име и презиме Назив семинара 

Укупно 

екстернх 

бодова 

Рондић Рушида 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 
24 

Садиковић Мерсид 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 
24 

         Хоџић Ернес  Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

24 

Шљукић Светлана 
 Оцењивање у функцији развоја и учења 

 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

38 

24 

Садиковић Саџида 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 
24 

Јањушевић Зорица 
 Оцењивање у функцији развоја и учења 

 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

38                 

24 

Фемић Ирена 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

24 

Ћосовић Селма 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

24 

Ферајзић Ален 
 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 
24 

Пјановић Марија 
 Оцењивање у функцији развоја и учења 

 Реализација наставе оријентисане ка исходима учења 

средње стручне школе 

38 

24 

Џановић Медиха 
 Реализација наставе пријентисане ка исхпдима учеоа 

средое стручне шкпле 
24 

Докази о екстерним бодовима налазе се у портфолиу наставника! 
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Чланови школских тимова 

Име и презиме Назив тима 

Рондић Рушида 

Тим за унапређење сарадње са локалном 

заједницом 

Хоџић Ернес 
Тим за медијску промоцију школе 

Тим за међупредметне компетенције 

Шљукић Светлана Тим за обезбеђење квалитета школе 

Садиковић Саџида 

Тим за унапређење сарадње са локалном 

заједницом 

Јањушевић Зорица 
Тим за обезбеђење квалитета школе 

Тим за вредновање и самовредновање 

Фемић Ирена Тим за превенцију наркоманије 

Ћосовић Селма 
Тим за медијску промоцију школе 

Ферајзић Ален 
Тим за медијску промоцију школе 

Пјановић Марија 
Тим за међупредметне компетенције 

Тим за вредновање и самовредновање 

Џановић Медиха Тим за стручно усавршавање 

 

                                       Одељењске старешине 

Име и презиме Oдељење 

Садиковић Мерсид 
III1 – финансијски администратор 

Хоџић Ернес 
       II1-  финансијски администратор 

Шљукић Светлана                 I1- финансијски администратор 

Фемић Ирена      III2-  економски техничар 

Ферајзић Ален 
II3-  трговински техничар 

Пјановић Марија 
II 2-економски техничар 

 

 

Председник стручног већа  

Мерсид Садиковић 
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Извештај о раду угоститељског актива за 2019/2020. годину 

 
Према годишњем плану стручног већа угоститељско туристичке струке планирано 

је десет седница актива. Због новонастале ситуације почетком другог полугодишта и 

проглашења пандемије и увођења ванредног стања у земљи одржане су пет седница актива 

и пет  седница на даљину. 

Чланови актива угоститељско туристичке струке су: 

Хаџифејзовић Есад 

Бјелић Славица 

Хоџић Сенад 

Томашевић Жељана 

Љујић Сретен 

Вујашевић Дејан 

 

Прва седница одржана је 28.08.2020.године са следецим тачкама дневног реда 

1. Подела послова у оквиру 40 часовне радне недеље 

2. Израда годишњих и оперативних планова планова по предметима 

3. Реализација набавке уџбеника 

4. Текуће одржавање и оспособљавање опреме 

5.Уједначавање критеријума у оцењивању  

6. Израда годишњег плана наставе у блоку 

7.Набавка материјала и основних средстава за угоститељски кабинет 

8. Стручно усавршавање у 2019/20. 

Извршена је подела послова у оквиру 40 не радне недеље. Интерно је урађен 

распоред дежурстава у угоститељском кабинету. Појединачна расподела часова на 

наставнике дата је у прилогу.  

За одељењске старешине одељења угоститељске струке одређени су: 

Томашевић Жељана 

Вујашевић Дејан 

Хоџић Сенад 

Израђени су и предати годишњи и оперативни планови рада по предметима. Од ове 

школске године ради се и електронским путем. 

Усагласили смо се око избора уџбеника из стручних предмета.  

Набавка опреме и материјала за квалитетно извођење наставе извршена је на време. 

Опрема и уређаји су у потпуности оспособљени за рад и одржавање истих врши ће 

помоћно техничко особље као и спољни сарадници. 

Усаглашени су критеријуми у оцењивању посебно када је реч о стручним 

предметима. Донет је договор о изради стандарда оцењивања за сваки предмет. 

Урађен је годишњи план наставе у блоку. Настава у блоку планирана да се реализује 

у хотелу Мона на Златибор. Због епидемиолошке ситуације у земљи није у потпуности 

реализован па смо план наставе у блоку прилагодили ситуацији у којој смо се нашли и са 

успехом одрађена настава у блоку и професионална пракса. 

У прошлој школској години посетили смо и Сајам туризма у Београду. 

Урађени су посебни планови за ученике  који раде по ИОП у. 

 

Друга седница стручног већа одржана је  09.10.2019. са следећим дневним редом 

 

1. Учешће на семинарима 

2. Анализа кабинетске наставе  

3. Предлози за побољшање обављања практичне наставе и реализација 

4. Организација посете Сајму књига 

5. Извештаји и презентација са такмичења ученика 

План семинара изабран из каталога за семинаре 

Кабинетска настава одвијала се према утврђеној  динамици 
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За побољшање практичне настава набављена су сва средста и опрема као и стручна 

литература. 

Сајам књига у Београду посетио проф. Есад Хаџифејзовић 

На Међународном такмичењу „Гулашијаде“ ученици Пејатовић Исидора, Зековић 

Денис, Новаковић Владе и Пушица Исидор са својим менторима Славицом Бјелић и 

Есадом Хаџифејзовићем освојили прво место. 

На међународном такмичењу у припремању рибе у Коњицу у  Босни и Херцеговини, 

ученици Рачић Харун и Зековић Денис са ментором Хоџић Сенадом  освојили су треће 

место. 

 

Трећа седница актива одржана 25.11.2019.год.са следећим дневним редом 

1.Анализа реализације плана из предходног месеца 

2. Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

3. Анализа наставе у блоку 

4. Предлог плана уписа за школску 2020/21. 

 

План и програм су у потпуности реализовани. 

Успех ученика по одељењима угоститељске струке је следеђи: 

Први разред 

Добрих 5 ученика 

Довољних 1 ученик 

Укупно са позитивним успехом 6 ученика 

Са 1 недовољном 7 ученика 

Са 2 недовољне 9 ученика  

Са три и више недовољних 6 ученика 

Укупно са недовољним успехом 22 ученика 

Други разред 

Врло добрих 5 ученика 

Добрих 7 ученика 

Са позитивним успехом 12 ученика 

Са 1 недовољном оценом 5 ученика 

Са две недовољне оцене 5 ученика  

Са три и више недовољних оцена 4 ученика 

 

Трећи разред 

Нема ученика са позитивним успехом 

Са 1 недовољном оценом 7 ученика 

Са две недовољне оцене 7 ученика 

Са три и више недпвољних оцена 8 ученика 

Са недовољним успехом свих 22 ученика. 

 

Планирана реализације наставе у блоку у хотелу Мона на Златибору за ученике другог и 

трећег разреда реализована према годишњем плану. 

Предлог плана уписа за школску 2020/21 годину  

Конобар/кувар 

Трговински техничар 

Економски техничар 

Финансијски администратор 

 

Четврта седница актива одржана 01.02.2020 са следећим дневним редом 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 

2. Анализа практичне наставе, наставе у блоку 

3. Анализа прославе школске славе „Свети Сава“ 

 

Одељење прво четири има 28 ученика 
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Успех ученика на крају првог полугодишта је нешто бољи за разлику од првог 

класификационог периода. Ученици су мотивисани од стране наставника за рад, укључени 

у допунски рад, секције.... 

Предлог актива за побољшање успеха је да се организују и даље допунске наставе 

из предмета где је већи број недовољних оцена, као и укључивање педагошке службе у 

помоћи око постизања што бољег успеха, као и укључивање родитеља због благовременог 

оправдавања изостанака. 

Практична настава у свим одељењима угоститељске струке реализована према 

наставном плану и програму. Настава у блоку такође реализована према предвиђеној  

динамици. 

Школску славу „ Свети Сава“ ученици са предметним наставницима организовали и 

реализовали у делу припремања славске трпезе и услуживања исте. 

На позив ТОП, Економско трговинска школа учествовала је на презентацији 

општине Пријепоље као и школе у емисији „ Шареница“ РТС 1 У Београду, Кошутњак 

25.01.2020.године. Ученици су припремили и презентовали традиционална јела нашег 

краја. 

 

Пета седница актива одржана 24.02.2020. године са следећим дневним редом: 

1. Припреме за организовање предстојећег школског и републичког такмичења 

2. Набавка потребних средстава. 

 

Одрађене су све припреме везане за такмичење ученика. Сенад Хоџић и Дејан 

Вујашевић присустовали су састанку у Ваљеву.  

Због проглашења пандемије и увођења ванредног стања у земљи такмичењ није 

одржано. Због новонастале ситуације престало је и класично извођење наставе па се 

прешло  на реализације наставе на даљину. 

Све седнице Актива од марта месеца одржане су на даљину 

Актив угоститељско туристичке струке прилагодио се новонасталој ситуацији и 

веома успешно успоставио контакт са ученицима, прилагодили наставу на даљину. 

Укључени су и у гугл учионицу и вибер. Комуникација са колегама, педагошком службом, 

директором као и ученицима обављала се прко вибера. Такође је одржан и семинар на 

даљину. 

 

                                                   Председник Стручног већа 

                                                 угоститељско туристичке струке 

                                                        Дејан Вујашевић 
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 ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

школ. 2019/20. године 

 

Чланови ТИМА: 

Капур Селмо дипл.правник, Ханић Бахрија социолог, Вукашиновић Татјана 

проф.хемије, Бјелић Славица проф.угостит.групе предмета, Ненад Брајовић, председник 

Савета родитеља, председник Учен. Парламента Далида Хацифејзовић, Анида Коштреба, 

педагог, директор, управа школе и др.  

 

Реализација АКТИВА/ТИМА 

Број одржаних састанака 5 
 

Реализације планираних активности и закључци 

Чланови Тима изузетно добро сарађују, редовно размењују информације и дневно 

се, у неформалним свакодневним виђањима, консултују око свих активности. 

Чланови Тима су припремили Програм заштите ученика и запослених од насиља, 

злостављања и занемаривања којим се прецизирају улоге и одговорности свих субјеката 

укључених у живот и рад Школе за период од 2020. до 2025. године. 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. чланови тима су имали 4 састанка. 

Реализоване су следеће превентивне активности: 

1. Упознавање, ученика и родитеља првог разреда са законским одредбама; 

појмовима насиља, занемаривања, злостављања и основним принципима деловања у 

школској средини. Родитељи су добили штампани материјал на првом родитељском 

састанку (септембар 2019.г.), а за ученике је направљена презентација. Материјал за 

родитеље припремила је педагог школе, a предавања за ученике реализовани су током 

септембра и октобра месеца. 

2. На часовима одељенске заједнице одељенске старешине, психолог и педагог 

обрадили су теме: Пријатељство, Сарадња у групи, Конструктивна комуникација, 

Емоционална интелигенција и сл. 

3. Педагог је одржала радионице посвећене превенцији насиља у одељењима првих 

разреда, одржавање радионице било је планирано за друго полугодиште. 

 

Реализоване су следеће интервентне активности: 

1. Континуирано праћење, реаговање и евидентирање свих врста насиља у школи. 

Тим за заштиту ученика од насиља није имао интервенција, у вези са пријављеним 

случајевима насиља. 

У сваком случаја превентивно су обављени разговори са ученицима који 

потенцијално могу доћи до конфликта, и радило се на решавању конфликата и тражењу 

конструктивних решења за њихово превазилажење. Када је реч о ученицима другог 

разреда, обављен је  саветодавни рад са ученицима и родитељима , а одељенске старешине 

и педагог су даље, током године пратили понашање свих ученика и констатовали да је 

превентива реаговала веома успешно.  

У неким случајевима који су били познати члановима Тима, није било елемената за 

укључивање Тима, те су решавање вербалне културе преузели педагог школе и одељењске 

старешине. 

У решавању ових ситуација, тим је предложио следеће мере: 

- Саветодавни рад са ученицима ради пружања подршке/корекције понашања 

- Одржавање радионице на часовима одељењске заједнице са циљем да ученици 

науче да: 

- препознају различите облике насиља 

- адекватно реагују на насиље 

- остварују здраве и квалитетне партнерске и другарске односе 
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Предузете активности Тима и предложене мере су успешно реализоване и дале су 

добре резултате. 

Можемо закључити да у школи није било присутно насиље ниједног нивоа, да су 

одељењске старешине, наставници и чланови Тима припремљени, спремни да веома хитро 

и одлучно реаговају и раде на решавању ситуације и предузмању адекватних мера. 

Одељенске старешине, и Тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања 

су успешно реаговали у свим ситуацијама.Остварена је добра 

сарадња са ученицима, родитељима, одељењским старешинама и предметним 

професорима. 

Због ванредног стања и преласка на наставу која се одвијала на даљину у другом 

полугодишту није било потребе за активирањем Тима. 

Детаљи извештаја су наведени у записницима са састанака чланова Тима. 
 

Координатор Тима    

 Ханић Бахрија 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ  НАРКОМАНИЈЕ 

 

(чланови Тима су: Бјелак Азра, Солаковић Фарук, Кајевић Мерсудин, Музуровић 

Вехбија-ШО, Фемић Ирена, представник Ученичког парламента, педагог и координаторка 

Тима Којадиновић Олга) 

 

Током  2019/2020.године Тим се састао два пута. На састанцима су дневним редом 

обухваћене следеће теме: 

-Превенција наркоманије-начин на који наставници спроводе превенцију; 

-Развијање свести код ученика како би одбили дрогу која им се нуди; 

-Укључивање ученика у васпитно-здравствени рад; 

-Подстицање ученика на усвајање знања о чувању здравља,болестима и 

могућностима лечења; 

-Спровођење примарне превенције од болести зависности. 

 

У области здравствене превенције и превенције употреба дроге,циљ Тима је био 

изграђивање телесно,психички и социјално здраве и зреле личности оспособљене да се 

брине за очување,заштиту и унапређење сопственог здравља и здравља других људи. 

Имало се у виду да је школа само један од многобројних фактора који дају допринос 

развоју личности ученика. 

Сви чланови Тима били су упознати са циљевима и задацима који су предвиђени 

годишњим планом рада Тима.Такође су били упознати са Упутством о поступању у случају 

сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у васпитно-образовној установи који је 

предвиђен Акционим планом за спровођење Стратегије о спречавању злоупотреба дрога за 

период 2018.-2021.који је сачинила Радна група,формирана при Министарству 

просвете,науке и технолошког развоја. 

     Тим је имао добру сарадњу са другим Тимовима на нивоу школе,Ученичким 

парламентом и запосленима у школи.  

     *Због присуства  пандемије рад Тима је био прилагођен новонасталој ситуацији. 

 
 

                                                                                                                           Координатор: 

       Којадиновић Олга 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РАДА УСТАНОВЕ ЗА 2019/2020. 

 
Према годишњем плану и програму Тим за обезбеђивање квалитета рада установе је 

на време испуњавао своје обавезе. 

  

Чланови тима су: 

1. Јасмина Мушовић, стручни сарадник - педагог 

2. Зорица Јањушевић, проф. економске групе предмета 

3. Дејан Милановић, проф. историје 

4. Светлана Шљукић, проф. економске групе предмета 

5. Ирмедин Кордић, проф. информатике 

6. Сања Кубуровић, Савет родитеља 

7. Сеад Кухиња, члан ШО 

8. Представник УП 

       Програмирање образовно – васпитног рада је у функцији квалитетног рада 

школе. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 

Програмирање рада заснива се на аналитичко – истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и 

специфичне потребе ученика. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији 

ефективног и ефикасног рада у школи. 

       Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним 

планом и годишњим календаром. Планирање рада установе је у функцији њеног развоја. 

Документа се израђују кроз консултације уз учешће кључних актера. Дефинисане су улоге 

и одговорности носилаца, системи праћења и ревидирања планова. 

       Школа подстиче професионалну комуникацију. Запослени адекватно примењују 

дигиталне технологије за размену информација са свим релевантним учесницима. Учешће 

у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског рада. Запослени 

остварују сарадњу са различитим установама (културним, образовним, спортским) у циљу 

остваривања програма. Новопридошлом особљу пружа се подршка у раду и прилагођавању 

на нову средину. У установи се негује клима поверења и заједништва. Доследно се поштују 

норме које се односе на права и одговорности свих. Наша школа је место заједничког 

учења са колегама, критичког преиспитивања и вредновања. Планирање и реализација 

стручног усавршавања остварује се на основу анализе потреба запослених, установе и 

савремених токова образовног система. Школа сарађује са другим установама, 

релевантним институцијама, организацијама и удружењима. 

       У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. На основу 

анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. Подстиче се лични, 

професионални и социјални развој ученика. Промовишу се здрави стилови живота, права 

детета, заштита човекове околине и одрживи развој. Кроз наставни рад и ваннаставне 

активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. Пружа се подршка ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 

способностима. Створени су услови за упис ученика из осетљивих група. Примењују се 

индивидуализовани приступи/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих 

група. Сарађује се са релевантним институцијама и појединцима који су подршка 

ученицима из осетљивих група. 

       Руковођење директора је у функцији унапређивања рада школе. Развија се 

сарадња са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном 

заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика.  Директор подстиче 

професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са 
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могућностима школе. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и 

самовредновања планирају и унапређују професионално деловање. Стручна служба и 

наставници сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују 

наставу и учење. Примењују се новостечена знања из области у којима су се усавршавали. 

       Материјално – технички ресурси користе се функционално. Наставници 

континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. Директор 

обезбеђује оптимално коришћење материјално – техничких ресурса. Присутна је 

отвореност за промене и подстицање иновација. Стручни сарадник и наставници прате и 

вреднују образовно -  васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада. Тим за 

самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања 

квалитета.  

        Родитељи активно учествују у животу и раду школе. Наставници, ученици и 

родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи. 

Школа пружа подршку раду ученичком парламенту.  Успех сваког појединца, групе или 

одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе. Организују се 

различите активности/такмичења за ученике у којима свако има прилику да постигне 

резултат/успех. 

        Тим за унапређивање квалитета рада установе је у току школске 2019/2020. 

године одржао три састанка. 

        На првом састанку је било речи о избору члана из Савета родитеља и ученика 

из Ђачког парламента. Такође, на првом састанку је презентован програм (план) рада Тима, 

који ће се бавити питањима уопштене организације и реализације васпитно – образовног 

рада, подршком ученицима, настави и учењу у школској 2019/2020. години, а све са циљем 

обезбеђивања квалитета рада установе. План рада је једногласно усвојен. Подељене су 

анкете ученицима у одељењима. 

        На другом састанку чланови тима су једногласно усвојили нови Правилник о 

стандардима квалитета рада установе, који је објављен у Службеном гласнику – 

Просветном гласнику бр. 14 од 02.08.2018 године. На основу добијених резултата 

истраживања анкетираних ученика и одељенских старешина, утврђени су разлози преласка 

деце у друге школе. У питању су породични разлози (пресељење) као и наставак бављења 

спортом у већи ранг такмичења. О овоме су обавештени и чланови Наставничког већа. 

Такође, договорено је да ће се вредновање квалитета по областима расподелити по 

Стручним већима (6 области), где ће се вредновати 3 показатеља (индикатора). 

        На трећем састанку било је речи о електронским дневницима, портфолиима 

наставника и припремама упитника за ученике о ставовима и мишљењу ученика о настави.. 

Обука за наставнике је протекла успешно. Када је реч о вођењу портфолиа то нам пружа 

могућност да сами проценимо свој рад као и да вођење наставе унапредимо у сваком 

смислу. Педагогица је поделила свим наставницима фасцикле за портфолиа као и упутство 

шта треба да садржи. Да би имали квалитетну установу морамо имати квалитетне 

наставнике, због тога је веома важно да сви радимо на свом професионалном развоју. 

 

 

Координатор Тима 

Јасмина Мушовић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА 2019/2020. ГОД. 

 

Стручни Тим за инклузивно образовање у 2018/2019 години радио је у следећем 

саставу: 

 

1. Томашевић Жељана, проф. угоститељске групе предмета 

2. Јусовић Индира професор математике 

3. Вујашевић Дејан, проф. угоститељске групе предмета 

4. Хоџић Сенад, проф. угоститељске групе предмета 

5. Ћуковић Славица, СР 

Тим је формиран на седници Наставничког већа у августу 2019. године. У оквиру 

овог тима активно се радило на имплементацији активности предвиђених Акционим 

планом за инклузивно образовање за школску 2019/2020. годину. Разлог за несебично 

ангажовање Тима је потреба за решавањем проблема и пружањем помоћи приликом 

идентификације ученика наше школе којима је неопходна подршка. Чланови тима су 

котинуирано сарађивали са свим актерима, који су на директан или индиректан начин, 

били укључени у овај процес (родитељи, ученици, наставници, здравствени радници, 

координаторка за ИО, активи школе...) 

Рад тима је био изузетно захтеван, одговоран, суптилан уз констатацију и 

задовољство постигнутим резултатима ученика а самим тим и Тима за ИО.  

У 2019/2020. години имали смо девет ученика који су по ИОП –у. 

Према предвиђеним Акционим планом за инклузивно образовање за школску 

2019/2020. годину, можемо констатовати да је највећи број активности у потпуности 

реализован с обзиром и на насталу ситуацију због пандемије.Личне пратиоце имају ученик 

Адмир Кахровић, Дамир Кахровић, Eмина Суџук. Што се тиче ученика Асмира Тахировића 

који ради по ИОП-у 2  а нема личног пратиоца поднет је захтев да му истог и одобре. 

Требао је пратиоца да добије од марта месеца међутим због прекида редовне наставе, 

дошло је и до прекида тога.Наставници континуирано у сарадњи са педагошком службом 

раде на обезбеђивању што повољнијих услова за оптималан и лакши развој деце која имају 

одређене потешкоће у развоју. 

 

Наставничко  веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља, Школски одбор и 

Ученички парламент је информисан о Акционом плану за ИО, о ученичким профилима и 

начинима рада са ученицима који имају одређене сметње у развоју. Импозантан је резултат 

ученика који раде по ИОП – у, прихваћеност од стране вршњака из разреда. Евидентан је 

видан напредак ових ученика у погледу социјализације, комуникације на релацији ученик – 

наставник – родитељ, као и у домену школских постигнућа. Родитељи ученика су били 

увек на располагању, да нам пруже подршку, помогну када су у питању њихова деца. 

Управа школе, наставници и сви активни судионици овог процеса су упознати са 

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 

као и о Акционом плану. Чланови тима су као приоритетну област на којој је потребно 

радити у наредном периоду ставили акценат на стручно усавршавање запослених за ИО као 

и редовно праћење нових публикација на тему Инклузије и Инклузивног образовања и на 

повећању степена сарадње са Локалним институцијама. 

Тим се у току године састајао два пута, разлог томе је био прекидање редовне и 

прелазак на онлајн наставу због настанка ванредне ситуације. 

        На првом састанку је израђен план рада Тима за инклузивно образовање за 

2019/2020 годину. Тим је заједнички радио на његовој изради тако да је план једногласно 

усвојен на првом састанку. Исти план је прослеђен директору школе како би био уврштен у 

Годишњи план рада. Договорено је да се поделе обрасци за израду ИОП – а за ученике који 

су радили по ИОП – у претходне школске године. Одељенске старешине, у чијим 

одељењима су ученици који раде по ИОП – у су добили обрасце које су поделили 
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предметним наставницима. На овом састанку је утврђено да следећи ученици захтевају 

додатну подршку: 

 

1. Јелена Рељић – II2, физичко прилагођавање, ИОП – 1 за наставне предмете српски 

језик, енглески језик, математика, рачуноводство; 

2. Дамир Кахровић – II4, ИОП – 2 

3. Џенета Прељевић – II4, ИОП – 2 за наставне предмете српски језик, енглески језик, 

математика, ИОП – 1 за наставни предмет хемија 

4. Нада Станић – III3, ИОП – 1 

5. Софија Љуштановић – IV2, физичко прилагођавање, ИОП – 1 

6. Емина Суџук – IV2, оштећење вида, ИОП – 1 

7.Адмир Кахровић I4   ИОП1 

8.Асмир Тахировић I4   ИОП2 

9.Аделиса Зекић I4   ИОП1 

       На другом састанку присутни чланови тима су констатовали да ученици 

који раде по ИОП – у напредују у процесу стицања знања, али да свакако треба пратити 

њихов рад и водити евиденцију, такође је наглашена сарадња са родитељима. Израђени 

су педагошки профили за ученике који раде по ИОП –у (учење и како учи, социјалне 

вештине, комуникацијске вештине, самосталност и брига о себи, утицај спољашњег 

окружења за рад). Педагошки профили су израђени након разговора са одељенским 

старешинама, предметним наставницима, родитељима, као и самим ученицима, те 

након посматрања ученика током њиховог боравка у школи, дворишту школе, 

опхођењу са вршњацима, понашању према предметним наставницима итд. 

Донеле су заједнички закључак да ученица ради по ИОП – у 1 за следеће 

предмете: српски језик, математика, енглески језик и рачуноводство, али да се 

прилагођавају материјали за рад. Тим је на састанку донео одлуку да ученица Емина 

Суџук IV2, смер економски техничар ради по ИОП –у 1 за наставне предмете српски 

језик, енглески језик, математика и рачуноводство, те да се прилагођавају материјали 

за рад на часу, увеличавају слова и да се сви придржавају плана врсте подршке у 

образовању. Педагошкиња је преузела обавезу да обавести родитеље о доношењу 

одлуке за ИОП.  

 

 

 

 Тим за инклузивно образовање има битан циљ у свом раду а то је оптималан 

развој ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних 

исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно – васпитних потреба 

ученика. 

Када је у питању онлајн настава треба истаћи да су се ученици по ИОП-у добро 

сналазили, били активни и учествовали у онлајн настави. 

 

 

            КООРДИНАТОР ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

                                                                     Жељана Томашевић 
 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Извештај тима за међупредметне компетенције и предузетништво                                

 

(чланови Тима су: Поровић Нермина (српски језик и књижевност), Хоџић Ернес 

(економија), Јусовић Индира (математика), Кријешторац Меша (географија), Томашевић 

Жељана ( угоститељство), Пјановић Марија (ученичке компаније), педагог Дураковић 

Алиса- координатор Тима.  

 

Реализација планираних активности и закључци 

У току школске године Тим за међупредметне компетенције и предузетништво је 

имао три састанка. Чланови Тима су на првом састанку израдили акциони план, по коме су 

поступали током године. Узимајући у обзир овај план, али и ванредну ситуацију изазвану 

пандемијом, може се контатовати да су планиране активности за јачање и оснаживање 

компетенција наставника за развој међупредметних компетенција и предузетништва у 

великој мери реализоване. 

Свим члановима Наставничког већа у првом полугодишту је прослеђен документ 

Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег образовања, како би се 

упознали односно подсетили листе и садржаја сваке од компетенција. 

Програм обуке Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и 

васпитања – Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења реализован је у више група и на различитим местима, као и online путем. Теме 

програма биле су међупредметне компетенције и пројектна настава. Програм су похађали 

готови сви чланови Наставничког већа и то са успехом, те поседују уверења о савладаној 

обуци. 

У Школи је реализован приличан број угледних часова, који су омогућили размену 

искустава, а који могу послужити и као инспирација за међупредметну сарадњу. 

4 наставника Школе присуствовало је конференцији у организацији Економског 

факултета, а која се бавила и темом пројектне наставе. 

У току школске године реализовано је неколико радионица, које свакако могу утицати на 

развој предузетничког духа, узимајући у обзир теме. 

Пружена је подршка ученицима који су имали дилеме у избору професије. 

Ученици су имали прилике да се кроз блок наставу заинтересују за одређене делатности и 

размисле о покретању сопственог посла након завршетка школовања. 

Пројектна настава је током ове школске године била мање заступљена, на чему би се могло 

порадити у будућем периоду. 

 

 

 

 
           Координатор Тима                                        

             Дураковић Алиса 
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Извештај тима за каријерно вођење 

 
(чланови Тима су: Хурић Селма, Вујашевић Дејан, Ханић Бахрија, Кијановић 

Милица, педагог школе  Дураковић Алиса.  

 

Реализација планираних активности и закључци 

 

У септембру месецу конституисан је Тим и усвојен план рада. 

Током првог полугодишта ученици су у оквиру редовне наставе, посебно стручних 

предмета, континуирано информисани о пословима у оквиру изабране струке. 

Ученици четвртог разреда, који се налазе пред избором факултета који ће студирати, 

добили су електронске адресе преко којих могу доћи до квалитетних тестова 

професионалне оријентације (тестови он лајн: Ipersonalic test; Тест професионалне 

оријентације- dream foundation; Mayer-Brigss personality test). 

Ученицима 4. разреда пружена професионална индивидуална информативна и саветодавна 

помоћ у избору факултета, више школе или могућностима запошљавања. Педагог је 

обавила професионално саветовање са десетином ученика четвртог разреда. 

У фебруару месецу, по завршетку првог полугодишта, одржaн је други састанак Тима. 

Анализирали смо оно што се до сада урадило и направили преглед послова који ће бити 

реализовани у следећем полугодишту. 

Током другог полугодишта настава је реализована на даљину.  

Трећи састанак одржан је након завршетка наставе.  

Један део активности није реализован због епидемолошке ситуације (презентација 

факултета у школи, Сајам средњих стручних школа, Блок настава у предузећима, 

продајним и угост.објектима). 

 

 

 
Координатор Тима 

     Хурић Селма 
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Извештај тима за професионални развој                                                

Стручно усавршавање за школ.2019/2020. 

 
Током 2019/2020. године Тим за професионални развој састао се два пута (октобар, 

децембар). Основни задатак Тима био је стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника као и развијање компетенција ради квалитетнијег обављања посла,унапређивања 

развоја ученика (деце) и нивоа постигнућа.  

     Тим за стручно усавршавање чине: Медиха Џановић, координатор тима, 

професор, Бахрија Ханић, професор, Дениса Поровић, професор,  Милица Кијановић, 

професор,представници стручних већа, директор, педагог. 

На првом састанку који је одржан 02.10.2019. издвојена су основна правила,задаци и 

програмплана рада Тима за стручно усавршавање. Издвојене су основне смернице  и 

активности стручног усавршавања и  напредовања као што су угледни и огледни 

часови;презентације,семинари на локалном,окружном и републичком нивоу, приказ књиге, 

приручника, часописа... Стручно усавршавање остваривано је кроз учешће на 

трибинама,округлим столовима,раду секција,спровођењу хуманитарних акција,школских 

радионица. Наведене активности резултирале су осамремењавањем васпитно-образовног 

рада као континуираног процеса. Чланови Тима упознали су се са листом приоритетних 

области стручног усавршавања који су од значаја за развој образовања и васпитања за 

период од три године, коју је прописало Министарство просвете,науке и технлошког 

развоја РСрбије.  

На другом састанку Тима,одржаном 23.12.2019. чланови Тима детаљно су се бавили 

појединим облицима стручног усавршавања,планирањем  и могућностима анализе. На 

састанку су анализирани до сада остварени облици стручног усавршавањаи представљени 

следећи извештаји: посећена радионица“ Симулација Народне скупштине“ у организацији 

мисије ОЕБС, извештај са састанка Актива економске групе предмета везан за састанак 

одржан у Трговачкој школи  у Београду коме су присуствовали директори школа и 

наставници стручних економских предмета, Извештај о посети градском музеју од 28. 

новембра, Извештај од 23. новембра – акција чишћења града „Волим Пријепоље“, Извештај 

о посети градској библиотеци „Вук Караџић“ у Пријепољу, Извештај о присуству редовне 

скупштине Заједнице економских школа Србије у Ваљеву, Изложба слика и цртежа под 

називом „Поруке“, Извештај са обележавања Међународног дана пешачења, Извештај о 

посети Музеју у пријепољу од 13. 09.  – Изложба слика „Уједињене боје Диванхане“, 

састанак педагога и професора са Форумом жена у Пријепољу у вези активизма против 

насиља над женама, ... Такође је донет план одржавања угледних и огледних часова.Сви 

облици стручног усавршавања су уредно евидентирани а запослени у школи су 

правовремено били информисани о планираним активностима везаним за стручно 

усавршавање. 

Приступило се планирању праћења акредитованих онлајн семинара и посете 

професора стручним семинарима. 

Констатовано је да сви професори имају урађене планове стручног усавршавања. 

Због обуставе наставе у другом полугодишту, услед пандемије вируса Ковид 19 и 

увођења ванредног стања, све активности су прекинуте. 

 

 Координатор: 

 Медиха Џановић 
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ПОДАЦИ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Ред. 

бр. 

Име и 

презиме 

Основни 

подаци 

Стручно усавршавање 

2019/2020 

АКРЕДИТОВАНИ 

СЕМИНАРИ 

Кат. 

Бр. 

Ком. Пр.об

л. 

Б

р. 

са

т

и 

Датум 

одржавања 

1. Алимановић 

Сабахудин 
Проф.срп. 

језика и 

књижевност 

1. Републички зимски 

семинар 

 

К2 

П1 

18 

07.02 – 

09.02.2020 

2. 

 

Бјелић 

Славица 
Проф.угости

тељске 

групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

3. 

 

Јањушевић 

Зорица 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

 

1. Oцењивање у 

функцији развоја и 

учења 

527 

К2 

П3 

38 

децембар 

2019-јануар 

2020 

   2. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

 

4. 

Јусовић 

Индира 
Проф. 

Математике 

1. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

 

5. Којадиновић 

Олга 
Проф.срп. 

језика и 

књижевност 

1. Тренинг примене 

Симулација рада 

Народне скупштине 

у образовни 

програм 

 

К4 

П3 

8 

07.12.2019 

2. Републички зимски 

семинар 

 
К2 

П1 
18 

07.02 – 

09.02.2020 

6. Кријешторац 

Меша 
Проф. 

географије 

1. Обука за 

реализацију нових 

програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

7. Луиновић 

Ениса 
Проф.енгл. 

језика 

/ / 
/ 

/ 
/ 

/ 

8. Милановић 

Дејан 
Проф. 

историје 

/ / 
/ 

/ 
/ 

/ 

9. Милошевић 

Ина 
Диплом. 

технолог 

1. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05 – 25.05. 

2020 

 

10. 

Милошевић 

Радоје 
Проф. 

информатике 

и рачунарства 

1. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

11. Бјелак Азра 

 

 

Проф. 

физичког 

васпитања 

1. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05 

2020 
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12. 

Пјановић 

Марија 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Oцењивање у 

функцији развоја и 

учења 

527 

К2 

П3 

38 

децембар 

2019-јануар 

2020 

   2. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

13. 

 

Подбићанин 

Маида 
Проф. 

психологије 

1.Савремени облици 

наставе и ИТ као предуслов 

успешних ученика и 

наставника у 21. веку 

0712/

019-

11 
К2 

П3 

16 

07.12. – 

08.12.2019 

 

14. 

Поровић 

Дениса 
Проф. Енгл. 

језика 

/ / 
/ 

/ 
/ 

/ 

15. Поровић 

Нермина 
Проф. 

српског 

језика и 

књижевност

и 

 

1. Републички зимски 

семинар 

 
К2 

П1 
18 

07.02 – 

09.02.2020 

1. Обука за 

реализацију нових  

програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020  

 

16. Рондић 

Рушида 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

17. Садиковић 

Мерсид 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

 

18. 

Садиковић 

Саџида 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

 

19. 

Ферајзић 

Ален 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05 – 

25.05.2020 

20. Ханић 

Бахрија 
Проф.социо

лог. 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

21. Хоџић Ернес Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Регионална 

конференција за 

наставнике средњих 

школа 

 

К1 

П1 

16 

23.11-

24.11.2019 

   2. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

22. Кијановић 

Милица 
Проф. 

математике 

1. Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1784/

2019/

3797 K1 

П1 

24 

22.10.2019 

23. Џановић 

Медиха 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 
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24. 

 

Шљукић 

Светлана 
Проф. 

економске 

групе 

предмета 

1. Oцењивање у функцији 

развоја и учења 

527 

К2 

П3 

38 

децембар 

2019-јануар 

2020 

   2. Обука за реализацију 

нових програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

 

25. 

Фемић 

Ирена 
Проф.еконо

мске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05 – 

25.05.2020 

26. Солаковић 

Фарук 
Проф.физич

ког 

васпитања 

1. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

27.  Кордић 

Ирмедин 
Проф.инфор 

матике 

1. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 

25.05.2020 

28. Браховић 

Неркеза 
Проф.францу

ског језика 

1. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

29. Каргановић 

Драгана 
Проф. 

хемије 

/ / 
/ 

/ 
/ 

/ 

30. Томашевић 

Жељана 
Проф.угости 

тељске групе 

предмета 

1. Oцењивање у 

функцији развоја и 

учења  

527 

К2 

П3 

38 

децембар 

2019-јануар 

2020 

   2. Обуказареализ

ацијуновихпрограманас

тавеоријентисанекаисхо

димаучења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

31. Мерсудин 

Кајевић 
Професор 

биологије 

1. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05 – 25.05. 

2020 

32. Зоран Рељић Проф.физике 1. Корак по корак до 

интерактивног часа и 

евиденције портфолиа 

2809/

19-4 К4 

П1 

16 

28.09-

29.09.2019 

   2. Програм обуке 

наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

1784/

2019/

2974 К1 

П1 

2 

24 

22.10.2019 

33. Дејан 

Вујашевић 
Проф.угости 

тељске групе 

предмета 

1. Регионална 

конференција за 

наставнике средњих 

школа 

 К1 П1 16 23.11-

24.11.2019 

   2. Практична настава и 

учење кроз рад – 

планирање и 

реализација 

 К2 П2 16 21.12.-

22.12.2019 

   3. Обука за реализацију 

нових  програма наставе 

оријентисане ка 

исходима учења 

 К1 П1 24 04.05. – 

25.05. 2020 

34. Есад 

Хаџифејзовић 
Проф.угости 

тељске групе 

предмета 

/ / / / / / 
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                                                                                                    СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ 

                                                                                                                    ЈАСМИНА МУШОВИЋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 Хурић Селма 

 

 

Проф. 

економске 

групе 

предмета 

1. Бизнис форум 

„Унапређење развоја 

женског 

предузетништва 

 

 

К3 

П2 

16 

20.09-

22.09.2019 

   2. Међународна научна 

конференција „Медији 

и женско 

предузетништво“ 

 

К4 

П3 

8 

06.12.2019 

   3. Регионална 

иницијатива младих за 

интеграцију 

 

К3 

П2 

16 

21.12-

22.12.2019 

   4. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

   

   

   

36. Капур 

Далила 
Проф.права / / 

/ 
/ 

/ 
/ 

37. Михаиловић 

Гора 
Библиотекар / / 

/ 
/ 

/ 
/ 

38. Вукашиновић 

Татјана 
Проф. хемије / / 

/ 
/ 

/ 
/ 

39. Хоџић Сенад Проф.угостите

љске групе 

предмета 

1. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 

40. Сретен 

Љујић 
Проф.угостите

љске групе 

предмета 

1. Практична настава и 

учење кроз рад – 

планирање и 

реализација 

 

К2 

П2 

16 

21.12 – 

22.12.2019 

   2. Обука за реализацију 

нових  програма 

наставе оријентисане 

ка исходима учења 

 

К1 

П1 

24 

04.05. – 25.05. 

2020 
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Извештај о реализацији Школског развојног плана  

 

 

 

Област: 

1.Школски програм и Годишњи план рада школе 

Делови Школског програма и Годишњег плана рада су усклађени са Законом. 

 

2. Настава и учење 

Циљ је унапредити квалитет образовно-васпитног рада и тај део се континуирано спроводио и 

унапређивао кроз: прилагођавање метода циљевима часа, повезивањем садржаја различитих 

предмета, прилагођавањем и изборoм наставних материјала индивидуалним потребама и 

могућностима ученика, подучавањем да поступно решавају проблеме, да сами себи постављају 

циљеве и сами процењују свој напредаки напредак других, као и кроз континурано давање 

повратних информација ученицима о напредовању, поштовањем динамике оцењивања и 

усаглашавањем критеријума на нивоу већа. Због увођења ванредног стања у земљи, 

од 17.03.2020., поводом пандемије Covid-19, настава се одвијала кроз учење на даљину. Наставници 

су кроз различите видове наставе и учења спроводили наставу на даљину и пружали подршку 

ученицима сталном комуникацијом и сарадњом са њима. 

 

3. Образовна постигнућа ученика 

Редовно су праћена постигнућа ученика, подстицани су да редовно похађају наставу, о томе се 

водила ажурно евиденција, сви наставници су дали термине допунске наставе на почетку школске 

године и били су доступни ученицима у датим терминима. Допунска настава се прилагођавала 

потребама ученика, спроводио се менторски рад и индивидуализација наставе. Постигнућа ученика 

су праћена од почетка школске године, посебно на крају прве и друге класификације. Такође, 

ажурно се водила евиденција о присуству и напредовању ученика. Од марта месеца када је почела 

да се реализује настава на даљину одржавање допунске и додатне наставе није било могуће у 

терминима који су били превдиђени за то. Детаљан извештај о реализацији часова допунске 

наставе, као и о обухвату ученика, дат је у извештајима сваког актива. 

 

4.Подршка ученицима 

Унапређење система подршке ученицима се одвијало кроз организовање низа активности за 

толеранцију и ненасиље од стране одељенских старешина као и педагога школе. На часовима 

одељенске заједнице одељенске старешине и педагог обрадили су теме: Пријатељство, Сарадња у 

групи, Конструктивна комуникација, Емоционална интелигенција и сл. Педагог је одржала 

радионице посвећене превенцији насиља у одељењима првих разреда. У преосталим одељењима, 

одржавање радионице планирано је за друго полугодиште. За време трајања наставе на даљину 

родитељи и старатељи су пружали подршку ученицима обезбеђујући им техничка средства за 

обављање исте. 

 

5. Етос 

Циљ: Естетски и функционално унапредити амбијент школе. 

- Уводно упознавање и прилагођавање новопридошлих ученика и наставника је 

спроведено. 

- Свеобухватно спроводити по плану превентивну активност на тему безбедности кроз 

предавања- Предавање експерата МУП РС - ПУ Пријепоље - 

Вршњачко насиље, инспектор МУП-а; - Опојна средства, инспектор Муп-а ;  

- Организовање активности усмерених на превенцију насиља- организовано кроз различите 

видове предавања и радионица од стране одељенских старешина и стручних сарадника. 

- Због пандемије ове године није реализован планирани школски часопис, као ни пригодан 

програм намењен матурантима школе. 
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6. Организација рада школе и управљање материјалним и људским ресурсима 

- Директор континуирано прати рад свих појединаца, актива и тимова у школи. 

- Инструктивни рад и међусобне посете часовима: направљен је план у сарадњи са 

стручним већима на почетку школске године. 12 наставника је одржало угледне-огледне 

часове (од тога огледних-5 часова, а угледних- 7 часова), такође интензивиране су 

међусобне посете наставника. Обзиром да је уведено ванредно стање у земљи од 

17.03.2020.године планирани угледни/огледни часовинаставника у другом полугодишту 

нису могли бити реализовани. 

- Обогатити библиотеку новим садржајима: У првом полугодишту школске 2019/2020. 

библиотека је обогатила фонд књига. 

- Приступ Интернету је омогућен у свакој учионици. 

- Активности као што су санација свих подних површина у школи и постављање 

спољашњег осветљења није могло да се реализује због увођења ванредног стања у марту 

услед пандемије Covid-19. 

 

7. Сарадња са другим школама и широм заједницом 
Школа активно сарађује са другим школама, факултетима, државним органима у чијој надлежности 

је област образовања, локалном заједницом, медијима и свима 

 

 

Наставни кадар 

 
Ред. 

бр. 
Презиме и име  

Предмети које наставник 

предаје 

Одељења у којим 

наст.предаје 

Нед. 

фонд 

1. Нермина Поровић  I1 Српски језик и књиж. I1,I2,I3,I4,IV1.IV2x3 18 

2. 
Сабахудин 

Алимановић 
II3 

Српски језик и књиж. II1, II2, II3, 

III1,III2,III3x3 
18 

3. Олга Којадиновић IV3 
Српски језик и књиж. 

Организација практичне 

II4-2,III4-2, IV3-3 
20% 

7 

20% 

4. 
Драгана 

Каргановић 
 

Познавање робе 

Хемија 

Познавање живот. намир. 

Грађанско васпитање 

III3-3 

I4-1 

II4-2 изборни 

Гв 1 

7 

5. Аида Шендељ  Енглески језик Изборни Техн.вишак -преузета  11% 

6. Ениса Луиновић I3 

Енглески језик 

 

Пословни енглески језик 

I1-2, I2-2,I3–3,II1-

2,II2-2, III1-2, III2-3, 

II2-1 III4-2 

19  

7. Неркеза Браховић  Француски језик I4-2,II4-2.III4-2 6 

8. Дениса Поровић  
Енглески језик I4-2,II3-3, II4-2,III3-3, 

IV1-2, IV2-3, IV3-3 
18 

9. Бахрија Ханић  

Социологија    

 

Филозофија 

Устав и право грађана 

Грађанско васпитање 

III2-2,III3-2 ,IV1-2, 

III4-1 

IV3-2 

IV 3-1 

6 

16 

10. 
 

Далила Капур 
 

Право 

Уставно и привр. право 

II1-2, III1-2, IV3-2 

III 2-2,IV 2-2 
10 

11. Дејан Милановић  

Историја 

 

Орг. практичне наставе 

I1,I2,I3,I4,II1,II2, 

II3,III4 x2 

20% 

20  

12. Маида Подбићанин  Психологија  III3-2,III4-2 4 

13. Зоран Рељић   Физика I3-2, II3-2 4 
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14. Фарук Солаковић  
Физичко васпитање I1,I2,I3,I4,II1 

II2,II4,III3,IV1,IV2 x 2 
20 

15. Азра Бјелак  
Физичко васпитање II3, III1, III2 ,III4, 

IV3x2 
10 

16. Милица Кијановић  
Математика I1-3,II2-3,I3-3,I4-

2,III2-3, III3-2,IV3-2 
18 

17. Ирмедин Кордић  

Пословна информатика 

Електронско пословање 

 

II3-3,II1-4,III2-4,IV2-4 

III1-4  изборни 

ОПН 1 

20 

 

18. Индира Јусовић I2 

Математика II1-3,I2-3,II3-3,II4-2, 

III1-3, III4-1, IV1-3, 

IV2-3 

21 

19. Радоје Милошевић II2 
Рачунарство и инфор.  

Пословна информатика 

I1,I2,I3,I4 x4 

II2-4 
20 

20. 
Татјана 

Вукашиновић 
 

Хемија 

Исхрана 

I2-2,I3-2 ,II3-2 

I4-2 
8 

21. Меша Кријешторац  

Географија 

Економска географија 

Туристичка географија 

Општа турист. географ. 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I4-1 

I2-2 

II4-1 

III4-2 изборни 

1 

11 

22. Мерсудин Кајевић  

Биологија 

Екол. и зашт. жив.сред. 

Исхрана 

Здравствена култура 

Екологија 

Грађанско васпитање 

I1-2,I3-2,I2-2 

II4-1  

II4-2 

I4-2, I4-1(konobar) 

II1-2 изб.факулт. 

2 

16 

23. Ина Милошевић  Познавање робе III3-3 3 

24. Селма Хурић  

Рачуноводство 

Економско пословање 

Финансијско пословање 

I1-5, III3-5 

II2-4(+30) 

II1-2, IV1-2 

19.4 

25. Светлана Шљукић I1 
Рачуноводство 

Пракса 

I2-6,II1-6 

IV3-6+90 
20.4 

26. Медиха Џановић  
Статистика 

Принципи економије 

IV1-6, IV2-2 

I1-3,I2-3,II1-2,II2-3 
19 

27. Мерсид Садиковић IV1 
Рачуноводство 

Пракса 

III1-6,IV1-6 

II3-6 (+90) 
20.4 

28. Aлен Ферајзић  III3 

Трговинско пословање 

Финансијско пословање 

Канцеларијско посл. 

Национална економија 

Основи екон. Трговине 

II3-5, III3-5 

I1-2 

II1-4 

III1-2 

I3-2 

20 

29. Ернес Хоџић III1 

Пословна економија 

 

Маркетинг 

Монетарна екон. и 

банкарство 

I1-2,II1-2,III1-2,III2-2, 

IV2-2 

IV1-4,IV2-2,IV3-2 

III2-2 

20 

30. Рушида Рондић  

Трговинско пословање 

Статистика   

Пословна економија 

Пракса 

I3-6(+30) 

III2-2 

I2-2 

III3-6(+90) 

19.8 
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31. Пјановић Марија III2 

Фин. рачун. Обука 

Канцелар. пословање 

Јавне финансије 

Основи економије 

II1-6(+30) 

I1-6 

III1-2,II2-2 

III2-2 

19,4 

32. Зорица Јањушевић  

Финансијско рач. обука 

Посл. корес. и комун. 

Пословна економија 

III1-8 (+60) 

I2-4, II2-4 

II2-2 

20.8 

33. Саџида Садиковић  
Фин.рачун.обука 

Рачуноводство 

IV1-8 (+90) 

III2-6 (+30) 
19,88 

34. Ирена Фемић IV2 

Рачуноводство 

 

Ревизија и контрола 

II2-6(+30), IV3-5, 

IV2-6(+30)  

IV1-2 

20.4 

35. Славица Бјелић  

Куварство;  

 

 

Основе посластичарства 

II4-1,87 ПП 

III4-10В+4НБ  

II4-6ПН 

III4-1 

22.87 

100% 

36. Сенад Хоџић  

Основи тур. и угост. 

Економ. тур. и уго. преду 

Предузетништво 

Основе куварства 

Организација практичне 

I4-2,  

II4-1 

III4-4 

II4 -2 

55% 

20 

37. Зоран Куркић  

Услуживање 

 

Барско пословање 

Услуживање 

I4-5В+6ПН+1,7НБ, 

II4-2,81НБ, 

II4-2 

III4-4НБ 

22,51 

100% 

38. 
Жељана 

Томашевић 
II4 

Куварство  

 

 

Националне кухиње 

I4-0,88ПП,  

II4-12В+2,81НБ 

III4-6ПН 

III4-2 

22,96 

100% 

39. Музичка култура  Музичка култура I 3-1 1 

40. Дејан Вујашевић III4 

Услуживање  

 

 

Основи услуживања 

Свечани пријем    

III4-5В+6ПН 

II4-6В+1,87ПП, 

 I4-0,88ПП 

III4-1 

III4-3 

23,75 

100% 

41. Бојан Богавац   Ликовна култура II 3-1, III 1-1,II2-1 3 

42. Небојша Јовановић  Верска настава СПЦ  6 

43. Сабахудин Гојак  Верска настава ИВЗ  5 

44. 
Александра 

Мандић 
 

Основи економије 

Финансијско пословање 

Педузетништво 

Мон. екон. и банк. 

Национална економија 

Екон.и орг. тргов. пред. 

III3-2, IV2-2 

III1-2 

IV1-4 

IV2-2 

IV3-2 

II3-2 

16 

45.  Сретен Љујић I4 
Куварство 

Услуживање 

I4-12В +1,7НБ 

II4-6ПН 
19,7 

80% 
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ИЗВЕШТАЈ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

Опште информације о школи 

Назив стручне 

школе: 
 

Економско-трговинска 

школа 
Национални регистарски број: 
 

 

Адреса стручне 

школе: Улица: 4.децембра бр. 3 Град:  Пријепоље 

Контакт подаци 

надлежне школске 

управе: 

 

 

Школска управа у Ужицу, Видовданска 34а, 31000 Ужице 

Тел/факс – 031 / 513092, suuzice@mpn.gov.rs 

Контакт подаци 

стручне школе: 

 

Телефон: 

 

033/710-018 

Факс: 

 

033/710-418 

Мејл: 

 

ekon.skola1prijepolje@hotmail.com 

Веб-сајт: 

 

www.etsprijepolje.rs 

Име и презиме 

директора: 

 

 

Ермедин Дуран 

Име и презиме 

руководиоца тима 

за самовредновање 

 

Алиса Дураковић 

 

 

Датум извештаја 

о самовредновању: 
12.09.2020. 

 

Период трајања 

циклуса 

самовредновања: 

Од: августа 2019. 

 
До: јула 2020. 

 

Области 

квалитета 
 

 

1. Школски 

програм и 

годишњи 

план рада 

2. 

Настава и 

учење 

3. Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. Подршка 

ученицима 

5. 

 Етос 

6. Организација 

рада школе и 

руковођење 
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Опште информације о школи 

 

Чланови тима за текући циклус самовредновања 

 

Тим Име и презиме Позиција 

Тим за 

самовредновање 

Алиса Дураковић 
Јасмина Мушовић 

Педагог 

Зорица Јањушевић наставник 

Дејан Милановић наставник 

Славица Бјелић наставник 

Сеад Кухиња представник савета родитеља 

Ермедин Дуран директор школе 

Хаџифејзовић Далида 
представник Ученичког 
парламента 

 
 
 
 
Због обимности,  извештај о самовредновању се налази у прилогу овог Извештаја. 
Извештај о самовредновању рада школе чини његов саставни део.
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План рада: 

 

Активности Време Носиоци 

 Динамика рада и подела задужења октобар 
2019. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Припрема упитника Октобар- 
новембар 

руководилац и 

чланови Тима 

 Анкетирање запослених Фебруар- 

мај 2020. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Интерпретација резултата мај 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 Писање извештаја јун - јул 
2020. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Извештавање о резултатима самовредновања август 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 О

дређивање кључних области самовредновања  и 

показатеља за 2020/21.годину 

август 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 

Активности тима за самовредновање 

1. Инструменти и технике за спровођење самовредновања: 

Анализа школске документације, чеклисте и упитници за наставнике. 

2.Чување, заштита и располагањеподацима: 
Анкетирање ученика спроводе задужени наставници који обезбеђују чување података. 

Упитници су анонимни. Увид у сакупљени материјал обезбеђен је само за чланове 

школског тима за самовредновање. Рачунаће се средња вредност, релативна структура и 

остали статистички показатељи. 

3. Разматрање препоручених мера и припрема акционог плана 

Осмишљавањe конкретних активности (на основу добијених показатеља) које треба 

спровести у циљу подизања квалитета рада, а у сарадњи са Тимом за школско развојно 

планирање. 

4. Одређивање кључних области самовредновања и показатеља за 2020/21. годину 

Информисање   чланова   Тима   о   досадашњем   раду. Дискусија на тему предмета 
самовредновања уз сарадњу са осталим Тимовима школе. 



63 

 

Р Е З У Л Т А Т И ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Oбрада и анализа добијених података 

У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне изворе података, како би 

изабрана област била анализирана што објективније. 

Примењени су упитници на узорку од 43 наставника, чланова Школског одбора и статистички 

обрађени. 

Следи квалитативна анализа добијених података и она чини основ за писање извештаја и израду 

акционог плана за побољшање стања у школи. 

ПРИЛОЗИ: 

           Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

Табела 1. Приказ података добијених из анкете (изражен бројчано) 

 важно   АНКЕТА ЗА    

НАСТАВНИКЕ 

тврдња/исказ 

 тачно   

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 

 нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    РУКОВОЂЕЊЕ     

0 0 4 39 

Директор својим радом и 

понашањем служи за 

пример запосленима у 

школи 

0 0 1 42 

0 0 6 37 

   Доприноси афирмацији   

   и угледу школе. 

0 0 2 41 

0 0 5 38 

Развија поверење, уважава 

различита мишљења и 

обезбеђује добру 

комуникацију. 

0 0 1 42 

0 0 2 41 
Конфликтне ситуације 

успешно превазилази. 
0 0 0 43 
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0 0 7 36 
Спреман је да преузме 

одговорност у доношењу 

одлука. 
0 0 4 39 

0 1 5 37 
Захтева одговорност и радну 

дисциплину. 
0 2 4 37 

0 0 3 40 
Правовремено информише 

запослене. 
1 1 8 33 

0 0 0 43 
Поставља јасне, прецизне 

захтеве који доприносе 

ефикасности рада школе. 
0 0 3 40 

0 0 1 42 
Мотивише запослене на 

професионални однос према 

раду. 
0 0 2 41 

0 2 1 40 
Усмерава и усклађује рад 

стручних органа школе. 
0 0 6 37 

0 3 2 38 
Промовише, подстиче и 

организује тимски рад. 
0 0 1 42 

0 1 1 41 
Подстиче и подржава 

стручно усавршавање 

наставника. 
0 0 2 41 

0 0 0 43 

Ствара услове за учешће 

ученика у одлучивању о 

организацији и животу 

школе. 

0 0 3 40 

0 1 3 39 Сарађује са родитељима. 0 0 1 42 

0 3 1 39 
Сарађује са другим 

организацијама. 
0 0 5 38 

0 0 0 43 
Обезбеђује маркетинг 

школе 
0 0 2 41 
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Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Oбрада и анализа добијених података 

У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне изворе података, како би 

изабрана област била анализирана што објективније. 

Примењени су упитници на узорку од 43 наставника, чланова Школског одбора и статистички 

обрађени. 

Следи квалитативна анализа добијених података и она чини основ за писање извештаја и 

израду акционог плана за побољшање стања у школи. 

ПРИЛОЗИ: 

 Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

 

          У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете члановима Школског одбора и 

запосленима у школи. 

           

          

Анализом  анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података: 

Сви анкетирани слажу се да су тврдње које се односе на директора школе важне и веома важне 

у области руковођења. 

Код степена присутности тврдње сви анкетирани су се сложили да су следеће тврдње присутне 

у већој мери и у потпуности: 

 100% анкетираних је истакло да директор успешно превазилази конфликтне ситуације 

 Да Директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, као и да 

доприноси афирмацији запослених 

  Развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру комуникацију. 

Најмањи проценат је постигнут код тврдње да директор школе правовремено информише 

запослене. Од укупног броја испистаника њих 76, 74% је одговорило да је то тачно.  

                   

Предлог за акциони план :Одговорност у раду подићи на већи ниво, правовремено 

информисати запослене, усмеравати и ускладити рад стручних органа.  
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Акциони план 
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Задатак 1.   

 

 

 

Усклађивање 

планирања и 

програмирања 

рада, ефикаснија 

организација у 

функцији 

унапређивања 

рада. 

     Равномерна подела задужења на све 

наставнике, стручне сараднике. 

Формирани тимови (сваки запослени 

члан бар два тима). Сви наставници 

кроз тимове укључени у управљање 

школом. Сви тимови имају свој план и 

програм рада. 80% тимова реализује 

своје активности у континуитету и у 

целини. Предлози и сугестије ученика 

су саставни део планова рада свих 

актера школског живота. У току 

школске године организоване бар 2 

акције које су последица састанака са 

ученицима. 70% запослених је било бар 

на једном семинару из свог плана 

стручног усавршавања. Већа 

информисаност о раду школе свих 

интересних група (запослени, ученици, 

локална и шира заједница) о раду 

школе.  

 

 

 

Евиденција о примени 

савремених наставних 

средстава;  

 

Педагошка 

документација;  

 

Сертификати о 

похађаној обуци;                          

 

Записници. 
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Задатак 2.   

 

Унапређивање 

система праћења 

и вредновања 

квалитета рада 

школе. 

     80% реализовано из плана педагошко-

инструктивног рада (посете часовима). 

На сваком класификационом периоду 

анализиран успех и владање ученика. 

На основу резултата се предузимају 

мере за побољшање успеха. Унапређен 

систем праћења и вредновања 

квалитета рада у школи (протоколи). 

Редовно се остварује процес 

самовредновања током сваке школске 

године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Евиденција о 

посећеним часовима;  

 

Протоколи за праћење 

наставног часа;  

 

Записници;                

 

Педагошка 

документација 

П
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о
г,
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р
 

 

Задатак 3.                    
 

Сарадња са свим 

интересним 

групама ради 

остваривања 

заједничких 

циљева. 

    50% наставника је прошло различите 

видове обука које се односе на нове 

методе рада (метода активног учења).  

За 20% се повећао број часова који су 

реализовани уз помоћ савремених 

наставних средстава. За 30% се повећао 

број часова који су реализовани уз 

помоћ савремених наставних метода 

(метода активног учења). Спроведени 

интервјуи са свим наставницима. На 

основу интервјуа састављена листа 

предлога за побољшање стања. У току 

школске године покренуте бар 2 

иницијативе као последица интервјуа.  

Идентификовани потенцијални 

сарадници из окружења у реализацији 

постављених циљева. Реализована 4 

састанка у току године. Произашле и 

реализоване 3 иницијативе у току 

школске године као последица 

састанака.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Евиденција о примени 

савремених наставних 

средстава;  

 

Педагошка 

документација;                                  

 

Сертификати о 

похађаној обуци;  

 

Записници 
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УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ 

 
Модернизација наставе кроз примену савремених метода и облика рада, увођењем модерних 

наставних средстава у настави и примени иновације, углавном је обављена на основу стручног 

усавршавања кадрова у оквиру школе, учешћа на семинарима и стручним скуповима, путем 

предавања, посета часовима, давањем инструкција, и сл. Ефекте тога рада можемо видети у 

постигнутим резултатима успеха ученика. За време зимског распуста наставници су 

присуствовали и прошли мноштво акредитованих семинара у организацији Министарства 

просвете. 

    

Ради осавремењавања образовно-васпитног рада и његовог организовања на основама 

савремених достигнућа педагошке теорије и праксе, у претходној школској години била је 

заступљена перманентна активност стручно-педагошких органа на унапређивању наставе, а 

тиме и доследнијег спровођења осавремењивања рада и услова рада школе.Остварени су 

значајни кораци кроз методологију самовредновања рада школе, реализоване активности у 

процесу самовредновања и остварен део развојног плана школе усвојен од наставничког већа и 

школског одбора.  

 

 

У прилогу се налазе: 

 Извештаји о самовредновању школе ,  

извештај о извођењу екскурзије,  

извештај о раду стручног већа економиста. 

 

Они чине саставни део овог Извештаја 
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ПРИЛОЗИ 

 

 
 

 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

СЕВЕРНА ИТАЛИЈА 

 

Факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе (у даљем тексту екскурзија) за 

ученике четвртог разреда Економско-трговинске школе, за школску 2019/20.годину је изведена.  

Екскурзију је похађало 35 ученика, уз пратњу лекара, стручног водича и 2 наставника школе, у 

периоду 30.08. -07.09.2019. године. 

Са матурантима су екскурзију извеле одељењске старешине 4-3 (трговински техничар) Ениса 

Луиновић и Поровић Нермина, одељ.старешина 4-1 (финансијски администратор), која је била вођа 

пута. 
 Спроведена је јавна набавка и сви законски услови у оквиру предмета јавне набавке бр. 01/2019- ЈНМВ 

услуге - ИЗВОЂЕЊЕ СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ  ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ –  ОРН – 

63516000. 

 

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Циљ  екскурзије је осмишљен као непосредно упознавање ученика са историјским, економским и 

пословним појавама и односима, као и упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа у 

природној и друштвеној средини насловљене регије и као такав је постигнут веома успешно. 

 

ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Постављени задаци екскурзије, који су оствареним програмом у потпуности постигнути су: 
 

- уочавање и проучавање односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање 

начина живота и рада становништва насловљених регија;  

- развијање интересовања и позитивног односа према природи, националним, културним и 

естетским вредностима;   

- схватање значаја интеркултуралне и интернационалне сарадње и односа на свим друштвеним 

нивоима. 

 

Циљеви и задаци екскурзије у потпуности су остварени и захваљујући залагању и пожртвовању 

наставника у пратњи ученика. Сарадња међу наставницима је била на високом нивоу. 

 

ОСТВАРЕНОСТ ПРОГРАМА 

Екскурзија је изведена у пратњи туристичког водича и 2 возача ангажованих од стране агенције 

који су показали професионалност  према раду и спремност да изађу у сусрет сваком захтеву у корист 

безбедног путовања и боравка ученика. 

 

Путовање комфорним аутобусом су још пријатнијим учинили и водич, професионалним 

односом, љубазношћу према свим учесницима екскурзије и постизањем подстицајне атмосфере 

реализовања циљева екскурзије пригодним наративима у свакој етапи пута, чак и у свакој прилици 

прилагођеним избором музике у аутобусу. 

 

Услови остваривања екскурзије, предвиђени уговором, су испоштовани по следећем програму: 
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ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ IV  РАЗРЕДА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У 
ПРИЈЕПОЉУ 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ 
 

Дестинације, путни правци и садржаји екскурзије: 

IV разред : Италија - 9 дана (7 ноћења). 

Период извођења екскурзије:  прва недеља септембра 2019.године 

 

 

Екскурзија ученика четвртог разреда 

Италија 

 

1. ДАН: ПРИЈЕПОЉЕ – ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО 

 

Састанак учесника путовања испред школе у 05:00 часова. Након прегледа аутобуса од 

стране саобраћајне полиције, полазак у 05:30 часова. Путовање преко Хрватске и Словеније.  

Долазак у ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО. Смештај у хотелу са 3*.                                                                                                                         

                                                                                             УСЛУГА: Вечера. Ноћење. 

2. ДАН:  ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО  – ВЕНЕЦИЈА -  МИЛАНО 

 

Одлазак до луке Пунто Сабиони, вожња бродом до ВЕНЕЦИЈЕ. Стручна посета. Разгледање 

знаменитости: Тамница, мост Риалто, Дуждева палата, Врата смрти, Библиотека, Трг Св. 

Марка са црквом Св. Марка, Мост уздисаја, Звоник, Прокурати, Канал Гранде, Понте 

Риалто, Црква Санта Мариа Делла Салуте... Повратак у луку Пунто Сабиони. МИЛАНО, 

обилазак града: замак Сфорца, Миланска катедрала, пасаж Виторија Емануела, Миланска 

скала. Смештај у хотел.                                                                                                                                                  

                                             УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење. 

 

  3. ДАН: МИЛАНО – ВЕРОНА – МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ  

Након доручка, путовање до ВЕРОНЕ. Стручна посета.Разгледање града: Арена, Тргови Бра 

и Ербе, Трг Сињорија са спомеником Данте Алигијерију, Римска арена, стуб срама, торањ 

Алберти, палата Мафеи, гробнице породице Скала, Ромеова кућа, Јулијина кућа... 

Наставак пута до МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ.             Смештај у хотелу са 3*.                                                                                         

                                             УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење. 

4. ДАН: МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ – ФИРЕНЦА – МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ 

 

Након доручка одлазак у ФИРЕНЦУ. Стручна посета.Обилазак градских вредности: Ст. 

Мариа дел Фиоре, Крстионица са вратима раја, Понте Векио, Микеланђелова скулптура 

Давид, Галерија Уфици,  Капела Медичи. Повратак у хотел у Монтекатини Терме.  

УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење. 

5. ДАН: МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ – ПИЗА – РИМИНИ  

Након доручка, путовање до ПИЗЕ. Стручна посета.Разгледање града: поља чуда са 

катедралом, крстионицом и кривим торњем. Наставак путовања за РИМИНИ. Смештај у 

хотелу са 3*.                                                                      

УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење 
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................................................................................................................................................ 

 

Трајање: девет дана  

Време реализације: 30.08. – 07.09.2019. године 

 

Превоз удобним, високоподним, туристичким аутобусом, (клима, ТВ, ДВД и                        

аудио опрема) који поседује уредну документацију у складу са прописима о превозу ученика. 

 

Аранжман је обухватао: 

- превоз; 

- смештај у хотелима са 3*- свака соба са тоалетом, у 2, 3 и 4-креветним собама; 

- смештај целе групе– Лидо Ди Јесоло 2 полупансиона, (доручак - појачан континентални, 

вечера пансионска - 3 јела);  

- смештај целе групе – Милано  1 полупансион, (доручак - појачан континентални, вечера 

пансионска - 3 јела); 

- смештај целе групе у Монтекатину, 2 полупансиона, (доручак - појачан континентални, 

вечера пансионска - 3 јела);  

- смештај целе групе у Риминију, 2 полупансиона, (доручак - појачан континентални, 

вечера пансионска - 3 јела);  

- стручне посете и разгледање локалитета по програму путовања, у пратњи лицен. водича; 

- трошкове ангажовања лиценцираног туристичког водича; 

- вожњу бродом Лидо - Венеција; 

- трошкове ангажовања лекара; 

- трошкове међународног, путног здравственог осигурања; 

- трошкове организације путовања 

Пратиоци групе које обезбеђује понуђач: 

- лиценцирани туристички водич;   

- лекар.  

Начин плаћања: по уговору. 

 

 

 

6. ДАН: РИМИНИ  

Након доручка, Слободно време за купање и одмор.  

                                                                            УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење. 

7. ДАН:  РИМИНИ – САН МАРИНО  –  РАВЕНА - ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО 

После доручка, преподневни излет у САН МАРИНО и обилазак једне од најмањих држава на 

свету: ПАЛАЗЗО ДИ ЦОНТО, ГАРИБАЛДИЈЕВ СПОМЕНИК, ПОРТА САН 

ФРАНЦЕСКА, ТРГ СЛОБОДЕ... Слободно време за стручна и индивидуална разгледања... 

Одлазак у РАВЕНУ- град у коме се налазе најлепши и најпознатији византијски споменици 

западне Европе. Обилазак БАЗИЛИКЕ ДИ САН ВИТАЛЕ, БАЗИЛИКЕ ДИ САН 

АПОЛИНАРЕ НУОВО, МАУЗОЛЕЈА ГАЛЕ ПЛАСИДИЈЕ.. чувених по фантастичним 

мозаицима Јустинијановог доба. Потом посета центру РАВЕНЕ и ДАНТЕОВОМ ГРОБУ. 

Повратак за ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО. Смештај у хотелу са 3*.     

                                                                             УСЛУГА: Доручак. Вечера. Ноћење. 

8/9. ДАН: ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО – ТРСТ – ПРИЈЕПОЉЕ 

Обилазак ТРСТА – Понте Росо, Сан Антонио Нуово, црква Светог Спиридона, Трг уједињене 

Италије). Слободно време и полазак за СРБИЈУ преко Босне. Долазак у ПРИЈЕПОЉЕ у 

планираним сатима.                                                                                   УСЛУГА: Доручак. 
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Приликом извођења екскурзије водило се  рачуна о радном времену код планираних 

стручних посета и разгледања локалитета . Ученици нису сносили никакве додатне трошкове у току 

путовања, сем индивидуалних трошкова. 
 

Планирани број ученика је 35. 
 

У укупну цену аранжмана урачунати су улазнице,  трошкови смештаја и исхране, превоза, 

осигурања ученика, трошкови смештаја и исхране, превоза, осигурања за одељенског старешину и 

вођу пута, као и за лекара пратиоца и дневнице за лекара пратиоца. У укупну цену аранжмана 

урачунат је број гратиса које се нудио од стране агенције (2 гратиса за ученике и 2 гратиса за 

разредне старешине ) 

У укупну цену урачунати је и износ боравишне таксе. 

 

Пансионска исхрана је била прилагођена ученицима, пошто су ученици из 

мултиетничке   средине ! 

 

 

НАПОМЕНЕ 

Овако захтеван програм екскурзије увек намеће велике изазове свим учесницима у организацији  

и реализацији.Скоро сви изазови су решени и превазиђени у корист ученика.Осим спорадичних  

кашњења учесника екскурзије, која нису утицала на даљи ток остваривања програма пута, при  

извођењу екскурзије нису се догодиле никакве незгоде нити дисциплински прекршаји ученика. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

Матурска екскурзија је, на задовољство свих ученика, реализована по плану и програму.  

Одељенске старешине, туристички водич и лекар су се максимално трудили у оквиру својих  

надлежности, тако да је све било под контролом и без проблема.  

Одлуке су доношене једногласно и у кратком року, захваљујући изузетној комуникацији и  

сарадњи која је постојала током целог путовања. 

Све је протекло у најбољем реду, на свеопште задовољство! 

 

 

 

Стручни вођа пута 

 Нермина Поровић 
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  ИЗВЕШТАЈ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ  

 

 

Економско – трговинска школа  

Пријепоље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 2020.године 
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Опште информације о школи 

 
Назив стручне 

школе: 
 

 

Економско-трговинска 

школа 

Национални регистарски број: 
 

 

Адреса стручне 

школе: 
Улица: 4.децембра бр. 3 

 

Град:  Пријепоље 

 

Контакт подаци 

надлежне школске 

управе: 

 

 

Школска управа у Ужицу, Видовданска 34а, 31000 Ужице 

Тел/факс – 031 / 513092, suuzice@mpn.gov.rs 

Контакт подаци 

стручне школе: 

 

Телефон: 

 

033/710-018 

Факс: 

 

033/710-418 

Мејл: 

 

ekon.skola1prijepolje@hotmail.com 

Веб-сајт: 

 

www.etsprijepolje.rs 

Име и презиме 

директора: 

 

 

Ермедин Дуран 

Име и презиме 

руководиоца тима за 

самовредновање 

 

Алиса Дураковић 

 

 

 

Датум извештаја 

о самовредновању: 
12.09.2020. 

 

Период трајања 

циклуса 

самовредновања: 

  Од: августа 2019. 

 
До: јула 2020. 

 

Области 

квалитета 
 

 

1.  

Школски 

програм и год. 

план рада 

2.  

Настава и 

учење 

3.  

Образовна 

постигнућа 

ученика 

4. П 

одршка 

ученицима 

5. 

Етос 

6.    

  Организација  

 рада школе и   

руковођење 

 

     
   

 

 

Чланови тима за текући циклус самовредновања 

 

Тим Име и презиме         Позиција 

Тим за 

самовредновање 

Алиса Дураковић 
Јасмина Мушовић 

Педагог 

Зорица Јањушевић наставник 

Дејан Милановић наставник 

Славица Бјелић наставник 

Сеад Кухиња представник Школског одбора 

Ермедин Дуран Директор школе 

Хаџифејзовић Далида 
Представник Ученичког 
парламента 



75 

 

 

План рада: 

 

Активности Време Носиоци 

 Динамика рада и подела задужења октобар 
2019. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Припрема упитника Октобар- 
новембар 

руководилац и 

чланови Тима 

 Анкетирање запослених Фебруар- 

мај 2020. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Интерпретација резултата мај 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 Писање извештаја јун - јул 
2020. 

руководилац и 

чланови Тима 

 Извештавање о резултатима самовредновања август 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 О

дређивање кључних области самовредновања  и 

показатеља за 2020/21.годину 

август 2020. руководилац и 

чланови Тима 

 

 

 

Активности тима за самовредновање 

1. Инструменти и технике за спровођење самовредновања: 

Анализа школске документације, чек листе и упитници за наставнике. 

2.Чување, заштита и располагањеподацима: 
Анкетирање ученика спроводе задужени наставници који обезбеђују чување података. 

Упитници су анонимни. Увид у сакупљени материјал обезбеђен је само за чланове 

школског тима за самовредновање. Рачунаће се средња вредност, релативна структура и 

остали статистички показатељи. 

3. Разматрање препоручених мера и припрема акционог плана 

Осмишљавањe конкретних активности (на основу добијених показатеља) које треба 

спровести у циљу подизања квалитета рада, а у сарадњи са Тимом за школско развојно 

планирање. 

4. Одређивање кључних области самовредновања и показатеља за 2020/21. годину 

Информисање   чланова   Тима   о   досадашњем   раду. Дискусија на тему предмета 
самовредновања уз сарадњу са осталим Тимовима школе. 



 

Р Е З У Л Т А Т И 

          ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА – 

6.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

Oбрада и анализа добијених података 

У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне изворе 

података, како би изабрана област била анализирана што објективније. 

Примењени су упитници на узорку од 43 наставника, чланова Школског одбора 

и статистички обрађени. 

Следи квалитативна анализа добијених података и она чини основ за писање 

извештаја и израду акционог плана за побољшање стања у школи. 

ПРИЛОЗИ: 

           Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

Табела 1. Приказ података добијених из анкете (изражен бројчано) 

 важно   АНКЕТА ЗА    

НАСТАВНИКЕ 

 тачно   

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 
   тврдња/исказ нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

       РУКОВОЂЕЊЕ     

0 0 4 39 
Директор својим радом и 

понашањем служи за пример 

запосленима у школи 
0 0 1 42 

0 0 6 37 
Доприноси афирмацији  и 

угледу школе. 0 0 2 41 

0 0 5 38 
Развија поверење, уважава 

различита мишљења и 

обезбеђује добру комуникацију. 
0 0 1 42 

0 0 2 41 
Конфликтне ситуације 

успешно превазилази. 
0 0 0 43 



 

0 0 7 36 
Спреман је да преузме 

одговорност у доношењу одлука. 
0 0 4 39 

0 1 5 37 
Захтева одговорност и радну 

дисциплину. 
0 2 4 37 

0 0 3 40 
Правовремено информише 

запослене. 
1 1 8 33 

0 0 0 43 
Поставља јасне, прецизне 

захтеве који доприносе 

ефикасности рада школе. 
0 0 3 40 

0 0 1 42 
Мотивише запослене на 

професионални однос према 

раду. 
0 0 2 41 

0 2 1 40 
Усмерава и усклађује рад 

стручних органа школе. 
0 0 6 37 

0 3 2 38 
Промовише, подстиче и 

организује тимски рад. 
0 0 1 42 

0 1 1 41 
Подстиче и подржава стручно 

усавршавање наставника. 
0 0 2 41 

0 0 0 43 
Ствара услове за учешће 

ученика у одлучивању о 

организацији и животу школе. 
0 0 3 40 

0 1 3 39 Сарађује са родитељима. 0 0 1 42 

0 3 1 39 
Сарађује са другим 

организацијама. 
0 0 5 38 

0 0 0 43 Обезбеђује маркетинг школе 0 0 2 41 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подручје вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Табела 2. Приказ података добијених из анкете (изражен бројчано) 

  

  важно  АНКЕТА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

 

тврдња/исказ 

 тачно   

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 

 нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ 

    

0 3 11 29 

1. Обавезе и задужења се 

распоређују 

запосленима на 

основу стручности, 

знања и способности. 

0 1 15 27 

0 0 9 34 

2. Тимови се формирају 

на основу стручности, 

знања и способности 

чланова. 

0 3 10 30 

0 0 5 38 

3. Правилном 

расподелом послова 

обезбеђује се 

ефикасност рада 

школе. 

0 2 10 31 

0 0 7 36 

4. У школи постоји 

добра координација 

рада стручних и 

других органа. 

0 2 8 33 

0 0 4 39 

5. У школи постоји 

добра координација 

рада одељенских 

старешина и стручне 

службе. 

0 1 10 32 

 



 

 

Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН                                           

Табела 3. Приказ података добијених из анкете (изражен бројчано) 

 важно   АНКЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ   тачно   

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 

тврдња/исказ нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 
    

0 2 9 32 

1. У развојном плану се препознају 

специфичности средине и 

вредности које се у њој негују. 
1 8 10 24 

0 1 5 37 

2. Дат је преглед тренутног стања у 

школи. 0 3 9 31 

1 3 8 31 

3. Развојни циљеви указују на 

промену која се жели остварити. 1 2 5 35 

0 3 10 30 

4. Дефинисан је начин на који ће се 

промена остварити (кроз задатке и 

план активности). 
3 1 13 26 

1 5 7 30 

5. У плану активности разрађени су 

кораци, носиоци активности и 

време реализације. 
0 5 8 30 

8 5 9 21 

6. Дефинисани су мерљиви 

показатељи промена. 2 3 14 24 

0 2 4 37 

7. Реализација се одвија у складу са 

планом. 0 0 11 32 

0 3 4 36 

8. Одступања од плана су 

аргументована и документована 

анексима развојног плана. 
0 0 5 38 

0 7 2 34 

9. План се реализује тимски са 

особама из различитих интересних 

група. 
0 0 6 37 

1 5 11 26 

10. Информисање свих интересних 

група о реализацији плана је 

редовно и документовано (води се 

евиденција о томе). 

0 2 18 23 

3 7 9 24 

11. Ефекти реализације су 

усаглашени са очекивањима. 0 3 7 33 

0 3 1 39 

12. Реализацијом плана остварени су 

и евидентирани други позитивни 

ефекти који нису очекивани. 
0 1 15 27 

0 1 8 34 

13. Видљиве су промене у квалитету 

наставе и учења. 0 0 22 21 

0 4 7 32 

14. Материјална средства се 

ефикасно користе у функцији 

наставе и учења. 
0 0 12 31 

0 1 3 39 

15. На основу остварених промена 

иницирају се нови циљеви и 

активности. 
0 0 19 24 



 

 

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Табела 4. Приказ података добијених из анкете (изражен бројчано) 

  важно  АНКЕТА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 
 тачно   

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 
     тврдња/исказ 

нетачно 

у 

мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 
    

0 0 7 36 

1. У школи се спроводи 

самовредновање на основу 

утврђених критеријума. 
0 1 8 34 

0 0 11 32 

2. Укључен/а сам у процес 

самовредновања. 
0 1 15 27 

0 0 23 20 

3. Водим евиденцију о свом 

самовредновању. 
0 2 21 20 

0 1 25 18 

4. Израђујем свој акциони 

акциони план за 

превазилажење уочених 

слабости. 

0 1 19 23 

0 2 8 33 

5. Пратим ефекте предузетих 

корака у оквиру свог акционог 

плана. 
0 0 8 35 

0 0 14 29 

6. Обавезе и задужења се 

распоређују запосленима на 

основу стручности, знања и 

способности. 

1 1 10 31 

0 0 13 30 

7. Обавезе и задужења су јасни, 

прецизни, правовремени и 

доприносе ефективности рада 

школе. 

0 0 22 21 

0 0 18 25 

8. Тимови се формирају на основу 

стручности, знања и 

способности чланова. 
0 2 9 32 

0 0 22 21 

9. Ефективност и ефикасност 

рада у тиму се мотивише и 

стимулише. 
0 0 27 16 

0 3 15 25 

10. Правилном расподелом 

послова обезбеђује се 

ефикасност рада школе. 
0 0 17 26 

0 0 10 33 

11. У школи се прати ефективност 

и ефикасност сваког 

запосленог. 
0 0 18 25 

0 0 19 24 

12. Школа има прецизно 

прописане критеријуме за 

похваљивање и награђивање 

запослених. 

0 0 25 18 



 

0 0 27 16 

13. Прописани критеријуми за 

похваљивање и награђивање се 

примењују. 
0 0 12 31 

0 0 16 27 

14. У школи постоји добра 

координација рада стручних и 

других органа. 
0 0 24 19 

0 0 28 15 

15. У школи постоји добра 

координација рада одељенских 

старешина и стручне службе. 
0 0 16 27 

 

 

Oбрада и анализа добијених података 

У фази прикупљања података, школски тим је користио све доступне изворе 

података, како би изабрана област била анализирана што објективније. 

Примењени су упитници на узорку од 43 наставника, чланова Школског одбора 

и статистички обрађени. 

Следи квалитативна анализа добијених података и она чини основ за писање 

извештаја и израду акционог плана за побољшање стања у школи. 

ПРИЛОЗИ: 

            Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ 

 

          У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете члановима Школског одбора и 

запосленима у школи. 

           

          

Анализом  анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података: 

Сви анкетирани слажу се да су тврдње које се односе на директора школе важне и 

веома важне у области руковођења. 

Код степена присутности тврдње сви анкетирани су се сложили да су следеће тврдње 

присутне у већој мери и у потпуности: 

 100% анкетираних је истакло да директор успешно превазилази конфликтне 

ситуације 

 Да директор својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, 

као и да доприноси афирмацији запослених 

 Развија поверење, уважава различита мишљења и обезбеђује добру 

комуникацију. 

Најмањи проценат је постигнут код тврдње да директор школе правовремено 

информише запослене. Од укупног броја испистаника њих 76, 74% је одговорило да је 

то тачно.  

                   

Предлог за акциони план: Одговорност у раду подићи на већи ниво, 

правовремено информисати запослене, усмеравати и ускладити рад стручних 

органа.  



 

 

 

Табела 1. Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

 

важно  

 АНКЕТА ЗА    

НАСТАВНИКЕ 

тврдња/исказ 

 

тачно  

 

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 

 нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    РУКОВОЂЕЊЕ     

0 0 
 

9,30 % 

 

90,70 % 

1. 1. Директор својим радом и 

понашањем  служи за пример 

запосленима у школи 

0 0 
 

2,32 % 

 

97,67 % 

0 0 
 

13,95 % 

 

86,04 % 

2. Доприноси афирмацији 

и угледу школе 0 0 
 

4,65 % 

 

95,35 % 

0 0 
 

11,62 % 

 

88,37 % 

3. Развија поверење, 

уважава различита 

мишљења и обезбеђује 

добру комуникацију 

0 0 
 

2,32 % 

 

97,67 % 

0 0 
 

4,65 % 

 

95,35 % 

4. Конфликтне ситуације 

успешно превазилази 0 0 0 
 

100 % 

0 0 
 

16,28 % 

 

83,72 % 

 

5. Спреман је да преузме 

одговорност у доношењу 

одлука 
0 0 

 

9,30 % 

 

90,70 % 

0 
 

2,32 % 

 

11,62 % 

 

0,37 % 

6. Захтева одговорност и 

радну дисциплину. 0 
 

4,65 % 

 

9,30 % 

 

86,04 % 

0 0 
 

6,98 % 

 

0,4 % 

7. Правовремено 

информише запослене 
 

2.32 % 

 

2,32 % 

 

18,60 % 

 

76,74 % 

0 0 0 
 

0,43 % 

8. Поставља јасне, 

прецизне захтеве који 

доприносе ефикасности 

рада школе 

0 0 
 

6,98 % 

 

93,02 % 

0 0 
 

2,32 % 

 

97,67 % 

9. Мотивише запослене на 

професионални однос 

према раду 

0 0 
 

4,65 % 

 

95,35 % 

0 
 

4,65 % 

 

2,32 % 

 

93,02 % 

10. Усмерава и усклађује 

рад стручних органа 

школе 

0 0 
 

13,95 % 

 

86,04 % 

0 
 

6,98 % 

 

4,65 % 

 

0,38 % 

11. Промовише,     

      подстиче и  орган.    

      тимски рад 

0 0 
 

2,32 % 

 

97,68 % 

0 
 

2,32 % 

 

2,32 % 

 

95,35 % 

12. Подстиче и  подржава 

стручно усавршавање 

наставника. 

0 0 
 

4,65 % 

 

95,35 % 

0 0 0 
 

100 % 

13. Ствара услове за учешће 

ученика у одлучивању о 

организацији и животу 

школе. 

0 0 
 

6,98 % 

 

93,02 % 

0 
 

2,32 % 

 

6,98 % 

 

0,39 % 

14. Сарађује са родитељима. 
0 0 

 

2,32 % 

 

97,67 % 

0 
 

6,98 % 

 

2,32 % 

 

0,39 % 

15. Сарађује са другим 

организацијама. 0 0 
 

11,62 % 

 

88,37 % 

0 0 0 
 

100 % 

16.  Обезбеђује маркетинг 

школе 0 0 
 

4,65 % 

 

95,35 % 

 

           

 

  



 

 

 

Подручје вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Анкетом којом су анкетирани запослени, дошло се до следећих података: 

  

1. 31 анкетирани запослени сматра да се примењују прописани  критеријуми за 

похваљивање и награђивање 

2. 27 запослених сматра да се обавезе и задужења распоређују запосленима на 

основу стручности.  

3. 27 запослених сматра да у школи постоји добра координација рада одељенских 

старешина и стручне службе.  

4. 19 запослених сматра да у школи постоји добра координација рада стручних и 

других органа школе. 

Предлог за акциони план: Обавезе и задужења распоређивати према 

стручности и способности 

Табела 2. Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

  

 

важно  АНКЕТА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

 

    

тврдња/исказ 

 тачно   

неважно мало важно важно врло 

важно 

 нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ 

    

0 
 

6,98 % 
25,58 % 

 

67,44 % 

6. Обавезе и задужења се 

распоређују запосленима 

на основу стручности, 

знања и способности. 

0 
 

2,32 % 

 

3

4,88 % 

 

6

2,80 % 

0 0 
 

20,93 % 

 

79,07 % 

7. Тимови се формирају на 

основу стручности, знања 

и способности чланова. 
0 

 

6,98 % 

 

2

3,26 % 

 

6

9,77 % 

0 0 
 

11,62 % 

 

88,37 % 

8. Правилном расподелом 

послова обезбеђује се 

ефикасност рада школе. 
0 

 

4,65 % 

 

2

3,26 % 

 

7

2,.09 % 

0 0 
 

16,28 % 

 

83,72 % 

 

9. У школи постоји добра 

координација рада 

стручних и других органа. 
0 

 

4,65 % 

 

1

8,60 % 

 

7

6,74 % 

0 0 
 

9,30 % 

 

90,70 % 

10. У школи постоји добра 

координација рада 

одељенских старешина и 

стручне службе. 

0 
 

2,32 % 

 

2

3,26 % 

 

7

4,41 % 

 

            

 

 



 

 

 

Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

Школски Развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе 

стања, мисију и визију, циљеве, задатке,активности и начин евалуације. Развојни  план 

донет је за период од пет година. У развојном плану се препознају специфичности и 

вредности које се у школи негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је 

реалистичан преглед стања и онога што је школа до сада урадила. Приоритетне обласи 

квалитета које су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни 

циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на 

који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од те промене. План активности 

за сваку годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и 

време реализације. Постоји план вредновања у коме су дефинисани одговарајући 

показатељи промена, начин, време и носиоци промена. Развојни план је усвојен на 

Наставничком већу и Школском одбору, о чему постоји документација. 

  

  

 

Када је реч о школском развојном плану, највећи проценат заступљености као 

тачне тврђње су следеће:  

1. Одступања од плана су аргументована и документована анексом развојног плана 

88, 37% запослених је одговорило да је то тачно.  

2. План се реализује тимски са особама из различитих интересних група, 86,05% 

запослених је одговорило да је то тачно.  

3. Развојни циљеви указју на ромену која се жели остварити, 81,40% запослених је 

одговорило да је то тачно.  

4. Видљиве су промене у квалитету наставе и учења, 53.49% запослених је 

одговорило да је то тачно. То је најмањи проценат у овој области.  

   

5. Предлог за акциони план: Промене у настави и учењу учинити видљивим, 

планирати нове циљеве и активности на основу остварених промена. 

 Унапредити квалитет тимског рада. 

   



 

 

6.  

Табела 3. Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

  

важно 

  АНКЕТА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

 

тврдња/исказ 

  

тачно 

  

 

неважно 

 

мало 

важно 

 

важно 

 

врло 

важно 

  нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

 

тачно 

    ШКОЛСКИ                        

РАЗВОЈНИ ПЛАН 
    

0 
 

4,65 % 

 

20,93 % 

 

74,41 % 

16. У развојном плану 

се препознају специфичности 

средине и вредности које се у 

њој негују. 

 

2,32 % 

 

18,60 % 

 

23,26 % 

 

55,81 % 

0 
 

2,32 % 

 

11,62 % 
 

17. Дат је преглед тренутног 

стања у школи. 0 
 

6,98 % 

 

20,93 % 

 

72,.09 % 

 

2,32 % 

 

6,98 % 

 

18,60 % 

 

72,.09 % 

18. Развојни циљеви указују 

на промену која се жели 

остварити. 

 

2,32 % 

 

4,65 % 
11,63 % 

 

81,40 % 

0 
 

6,98 % 

 

23,26 % 

 

69,77 % 

19. Дефинисан је начин на 

који ће се промена остварити 

(кроз задатке и план 

активности). 

 

6,98 % 

 

2,32 % 

 

30,23 % 

 

60,47 % 

 

2,32 % 

 

11,62 % 

 

16,28 % 

 

69,77 % 

20. У плану активности 

разрађени су кораци, 

носиоци активности и време 

реализације. 

0 
 

11,62 % 

 

18,60 % 

 

69,77 % 

18.61 % 
 

11,62% 

 

20,93 % 

 

48,84 % 

21. Дефинисани су мерљиви 

показатељи промена. 
 

4,65 % 

 

6,98 % 

 

32,56 % 

 

55,81 % 

0 
 

4,65 % 

 

9,30 % 

 

86,05 % 

22. Реализација се одвија у 

складу са планом. 0 0 
 

25,58 % 

 

74,41 % 

0 
 

6,98 % 

 

9,30 % 

 

83,72 % 

 

23. Одступања од плана су 

аргументована и 

документована анексима 

развојног плана. 

0 0 
 

11,62 % 

 

88,37 % 

0 
 

16,28 % 

 

4,65 % 

 

79,07 % 

24. План се реализује тимски 

са особама из различитих 

интересних група. 
0 0 

 

13,95 % 

 

86,05 % 

 

2,32 % 

 

11,62 % 

 

25,58 % 

 

60,47 % 

25. Информисање свих 

интересних група о 

реализацији плана је редовно и 

документовано (води се 

евиденција о томе). 

0 
 

4,65 % 

 

41,86 % 

 

53,49 5 

 

6,98 % 

 

16,28 % 

 

20,93 % 

 

55,81 % 

26. Ефекти реализације су 

усаглашени са очекивањима. 0 
 

6,98 % 

 

16,28 % 

 

76,74 % 

0 
 

6,98 % 

 

2,32 % 

 

90,70 % 

27. Реализацијом плана 

остварени су и евидентирани 

други позитивни ефекти који 

нису очекивани. 

0 
 

2,32 % 

 

34,88 % 

 

62,80 % 

0 
 

2,32 % 

 

18,60 % 

 

76,07 % 

 

28. Видљиве су промене у 

квалитету наставе и 

учења. 
0 0 

 

51,16 % 

 

48,84 % 

0 9.3 % 
 

16,28 % 

 

74,42 % 

29. Материјална средства се 

ефикасно користе у функцији 

наставе и учења. 
0 0 

 

27,91 % 

 

72,09 % 

0 
 

2,32 % 

 

6,98 % 

 

90,70 % 

30. На основу остварених 

промена иницирају се нови 

циљеви и активности. 
0 0 

 

44,19 % 

 

55,81 % 

 

 

   



 

 

 

 

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

Највећи број анкетираних је одговорио са да, тврдња је тачна за следеће тврдње: 

1. 81,40% запослених је одговорило да је тачно да прати ефекте предузетих корака 

у оквиру свог акционог плана 

2. 75, 14 запослених је одговорило да у школи постоји добра координација рада 

стручних и других органа. 

3. 74,41% запослених је одговорило да се Тимови формирају на основу стручности, 

знања и способности чланова, исти проценат је одговорио да у школи постоји 

добра координација рада одељенских старешина и стручне службе 

4. Најмањи проценат има тврдња: Ефективност и ефикасност рада у тиму се 

мотивише и стимулише. 37, 20% запослених је одговорило да је ова тврдња 

тачна.  

                    Предлог за акциони план: Мотивисати запослене након квалитетно 

одрађених задатака и обавеза. Придржавати се критеријума за похваљивање и 

награђивање запослених.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табела 4. Приказ података добијених из анкете (изражен процентуално) 

  важно   

АНКЕТА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

тврдња/исказ 

 тачно                      

неважно мало 

важно 

важно врло 

важно 

 нетачно у мањој 

мери 

тачно 

у већој 

мери 

тачно 

тачно 

    ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА 
    

0 0 
 

16,28% 

 

83,72 % 

16. У школи се спроводи 

самовредновање на основу 

утврђених критеријума. 
0 

 

2,32 % 

 

18,60 % 

 

79,07 % 

0 0 
 

25,58 % 

 

74,42 % 

17. Укључен/а сам у процес 

самовредновања. 0 
 

2,32 % 

 

34,88 % 

 

62,80 % 

0 0 
 

53,49 % 

 

46,51 % 

18. Водим евиденцију о свом 

самовредновању. 0 
 

4,65 % 

 

48,84 % 

 

46,51 % 

0 
 

2,32 % 

 

58,14 % 
39,54 % 

19. Израђујем свој акциони акциони 

план за превазилажење уочених 

слабости. 
0 

 

2,32 % 

 

44,19 % 

 

53,49 % 

0 
 

4,65 % 

 

18,60 % 

 

76,74 % 

20. Пратим ефекте предузетих 

корака у оквиру свог акционог 

плана. 
0 0 

 

18,60 % 

 

81,40 % 

0 0 
 

32,56 % 

 

67,44 % 

21. Обавезе и задужења се 

распоређују запосленима на 

основу стручности, знања и 

способности. 

 

2,32 % 

 

2,32 % 

 

23,26 % 

 

72,09 % 

0 0 
 

30,23 % 

 

69,77 % 

22. Обавезе и задужења су јасни, 

прецизни, правовремени и 

доприносе ефективности рада 

школе. 

0 0 
 

51,16 % 

 

48,84 % 

0 0 
 

41,86 % 

 

58,14 % 

23. Тимови се формирају на основу 

стручности, знања и способности 

чланова. 
0 

 

4,65 % 

 

20,93 % 

 

74,41 % 

0 0 
 

51,16 % 

 

48,84 % 

24. Ефективност и ефикасност рада 

у тиму се мотивише и 

стимулише. 
0 0 

 

62,80 % 

 

37,20 % 

0 
 

6,98 % 

 

34,88 % 

 

58,14 % 

25. Правилном расподелом послова 

обезбеђује се ефикасност рада 

школе. 
0 0 

 

39,53 % 

 

60,47 % 

0 0 
 

23,26 % 

 

76,74 % 

26. У школи се прати ефективност и 

ефикасност сваког запосленог. 0 0 
 

41,86 % 

 

58,14 % 

0 0 
 

44,19 % 

 

55,81 % 

27. Школа има прецизно прописане 

критеријуме за похваљивање и 

награђив. запослених. 
0 0 

 

58,14 % 

 

41,86 % 

0 0 
 

62,80 % 

 

37,20 % 

 

28. Прописани критеријуми за 

похваљивање и награђивање се 

примењују. 
0 0 

 

27,90 % 

 

72,09 % 

0 0 
 

37,20 % 

 

62,80 % 

29. У школи постоји добра 

координација рада стручних и 

других органа. 
0 0 

 

55,81 % 

 

44,19 % 

0 0 
 

65,11 % 

 

34,88 % 

30. У школи постоји добра 

координација рада одељенских 

старешина и стручне службе. 
0 0 

 

37,20 % 

 

 

62,80 % 

 

Због ванредног стања које је проглашено у марту месецу, за који је планирана подела 

анкетних листића, анкетирање се одвијало онлајн.                                    

Ниво остварености ове области је 3.                                 

Потребно је за следећу школску годину обухватити све области самовредновања.  

 

      руководилац Тима за самовредновање 

                                                                               Алиса Дуракови 


