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На основу члана 119. став 1. тачка 2)  Закона о основама система образовања и 

васпитања, Школски одбор Економско-трговинске школе у Пријепољу, на 

седници одржаној 12.09.2019. године  

 

донео   је   ОДЛУКУ 

 

једногласно ( 9 ''за'' )  усвојен   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ПРИЈЕПОЉУ                

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ                                                                                           

након упознавања са истим од стране директора школе. 

 

 

Образложење 

Након презентације Извештаја о  раду школе за школску 2019/2020. годину 

чланови Школског одбора су закључили да је исти добро урађен, детаљан и 

свеобухватан, након чега је донета одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

    Економско-трговинска школа Пријепоље 

                        Председник Школског одбора 

 

                                                 Милошевић Радоје, проф.   
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1.  МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ У КОЈИМА 

ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019. 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 од прокишњавајућег равног крова 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 инсталација и поставка 

нових светиљки у потходнику, дезинфекција и фарбање целог потходника. Поставка 

ограде на мостићу техничког улаза у спортску салу, 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 започели смо наставу са електронским 

дневником, и обезбедили услове да се у свакој учионици на часовима може 

водити електронско уношење података. 

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.                                                               



 5 

 

 

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 старе 

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 60000 динара. 

 

Ђачка кухиња 

Са извесним поправљањем материјалне ситуације школа је у другом полугодишту 

организовала исхрану за оне ученике и у оним данима кад су имали практичну наставу. 

Оброк је бесплатан. 

   

 2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  2018/2019.    

 

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 27 1 27 4 112 

Угоститељство 1 27 1 22 1 27 - - 3 76 

Економска 2 60 2 59 2 60 2 59 8 238 

Свега 4 113 4 118 4 110 3 90 15 426 
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3.  ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

Укупан број ванредних ученика наше школе, различитих смерова јесте 61, с тим да 

је 29 ученика на доквалификацији, а 2 ученика на преквалификацији. 30 ученикa је у 

статусу ванредног ученика наставило школовање. 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 
УКУПНО 

 Док. Прек.   

Кулинарски техничар    17 2 19 

Угоститељски техничар  6 - 6 

Трговински техничар   2 - 2 

Економски техничар  4 - 4 

УКУПНО  29 2 31 

 I II III IV  

Kонобар НШ 2 1 6 -  

Кувар      НШ 1 3 - -  

Угоститељски техничар НШ  - 1 2 -  

Кулинарски техничар НШ - - 1 2  

Економски техничар НШ  1 - - 2  

Трговински техничар НШ - 2 5 1  

УКУПНО  4 7 14 5  

УКУПНО 30 61 

 

 

4. НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Радни однос наставника 

Врста радног односа Стручни Нестручни Свега 

Стални радни однос 30 - 30 

Радни однос на одређено 14 - 14 

Допуњавање норми у шк 16 - 16 

Свега наставника 44 - 44 
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 4.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И СТРУКАМА 

Раз и 

одељ. 
Струка Бр 

уч. 
Завршили разред Свега 

позит. 
% Понавља % Средња 

оцена 

   Од Вр До Дв      

I – 1  Економ 30 21 9 - - 30 100,00 - - 4,07 

I – 2 Економ 30 10 12 8 - 30 100,00 - - 4,07 

I – 3 Трговин 29 1 13 15 - 29 100,00 - - 3,52 

I – 4 Угост 27 3 7 16 1 27 100,00 - - 3,44 

Свега 116 35 41 39 1 116 100,00 - - 3,93 

II – 1 Економ 29 13 6 9 1 29 100,00 - - 4,07 

II – 2 Економ 30 5 19 6 - 30 100,00 - - 3,97 

II – 3 Трговин 29 3 13 12 1 29 100,00 - - 3,62 

II – 4 Угостит 22 - 2 19 1 22 96,55 - - 3,05 

Свега 110 21 40 46 3 110 99,15 - - 3,68 

III– 1 Економ 30 18 11 1 - 30 100,00 - - 4,57 

III– 2 Економ 30 6 12 12 - 30 100,00 - - 3,8 

III– 3 Трговин 27 7 9 10 1 27 100,00 - - 3,82 

III– 4 Угостит 27 6 8 13 - 27 68,42 - - 3,74 

Свега 114 37 40 36 1 114 95,54 - - 3,98 

IV– 1 Економ 30 16 9 5 - 30 100,00 - - 4,37 

IV– 2 Економ 29 12 9 8 - 29 100,00 - - 4,14 

IV– 3 Трг.тех. 27 9 11 7 - 27 100,00 - - 4,07 

Свега 86 37 29 20 - 86 100,00 - - 4,19 

Укупно 426 130 150 141 5 426 98,37 - - 3,95 
                                                                                

 

Средња оцена 
 

Раз Свега ученика Свега са  

позитив. 

успехом 

Средња 

оцена 

      I 116 113 3,93 

     II 110 110 3,68 

     III 114 114 3,98 

     IV 86 86 4,19 

Свега 426 426 3,94 
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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 

                                                     
Укупно је остварено 20.311 часoва редовне наставе и практичне наставе од                           

планираних 20.282 часова.   

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

спречавања изостајања ученика у односу на Правилник о оцењивању ученика 

средње школе.  

 

 

 

 

 

 

Наг. Пох. 

Укори Изостанци 

Одељ.Стар Одељ. Већа 
Оправ Неопр Свега 

Бр % Бр % 

121 121 64 - 60 - 16.159 1.851 18.010 
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7. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
 
У прошлој школској години 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 планираних 5 родитељских састанака. На њима су 

разматрана питања: пружање помоћи родитељима у решавању васпитних проблема, 

успех и дисциплина ученика, организација школског рада, сарадње и давање сагласности 

родитеља на програме, изборне предмете, екскурзију ученика матураната, анкете и 

акције везане за бригу о здрављу 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  (родитељ – одељењски старешина, родитељ – предметни наставник, родитељ  - 

педагог школе и родитељ – директор ), 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 12 12 

Литерарна, језичка 12 12 12 

Спортска 95 40 40 

Свега 122 64        64 

 
Руководиоци рецитаторске секције: Алимановић Сабахудин, Поровић Нермина 

Руководиоци лингвистичке секције: Поровић Нермина, Којадиновић Олга 

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

Руководилац спортске секције одбојка/кошарка Бјелак Азра. 
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НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ ШКОЛСКЕ  2018/2019. 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. 

Поштујући правилник о избору ученика генерације, комисија је изабрала ученицу 

Голубовић Анђелу из одељења IV 1, смер финансијски администратор, на четвртом 

степену, док је ученик генерације на трећем степену Мирзета Хусовић, из одељења III 4, 

смер кувар. 

                                               

                                         Такмичење ученика 

 
У протеклој школској години школа је узела учешће на свим нивоима такмичења: 

школском, општинском, окружном, међуокружном и републичком такмичењу.                                 

Остварени су следећи резултати: 

 

Остварени су следећи резултати: 

Ученици 

 

Разред 

 

Предмет 

област 

Ниво такмичења 

освојено место  

Професор 
Општинско Окружно Међуокружно Републичко 

Илда Козица 

и Јасмин 

Фазлић 

III 3 
Трговинско 

пословање 
   3. место 

Ален 

Ферајзић и 

Светлана 

Шљукић 

Дино Тумбул III 2 

Физичко 

васпитање - 

кугла 

1. 1. 1.   1. место 

Фарук Солак 

Анета 

Тописировић 
 Трка 400 м 1.        4.   

Фарук 

Солаковић и 

Азра Бјелак 

Златан 

Мустајбегов

ић 

 Трка 100 м 1. 2.   

Фарук 

Солаковић и 

Азра Бјелак 

 

 

Такмичења економиста: 

Регионално такмичење „Пословни изазов― у Чачку: 

Учешће у овом такмичењу су узели Голубовић Анђела IV 1, Рвовић Софија III 1, 

Мекић Мајра III 1 и Мемовић Мејрем II 1. Ученике је припремао професор Ернес Хоџић. 

Школско такмичење из предмета Трговинско пословање 

Резултати: Козица Илда III 3 - 83 поена, Фазлић Јасмин III 3 -  74 поена, 

Тахировић Минела III 3 - 72 поена. 

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 I 2, 2. место Драгиња Матовић I 

1 и 3. Место Наида Хурић I 2. 
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Комисија за прегледање: Зорица Јањушевић наставник, Марија Пјановић 

наставник и Ален Ферајзић наставник. Такмичењу је присуствовала и Јасмина Мушовић 

педагог школе. 

Регионално такмичење – Ученичке компаније 

Учесници: Мерима Мемовић II 1, Маида Тандир II 1, Адин Хаџалић III 1, Марија 

Милетић III 1, Невена Љујић III 1 и Софија Рвовић III 1. 

Ментор: Предметни наставник Ернес Хоџић 

Републичко такмичење – Трговинско пословање са практичном наставом 

Резултати: Појединачна конкуренција – Илда Козица  III 3 - 10 место и Јасмин 

Фазлић III 3 - 7 место.  

Екипна конкуренција – Економско трговинска школа Пријепоље 3. место. 

Професори који су припремали и пратили децу на такмичење: Светлана Шљукић 

и Ален Ферајзић. 

 

Српски језик и књижевност: 

Рецитатори  

 3. место на Регионалном  такмичењу 

 

Историја: 

 2. место на Општинском такмичењу 

 

Физичко васпитање: 

Извештај са спортских такмичења у школској 2018/2019. години 

 

У школској 2018/2019. години ученице и ученици су постигли следеће резултате: 

16.10.2018. – Одржано је Општинско такмичење у стоном тенису и ученице и ученици су 

освојили 2. место екипно и појединачно у конкуренцији три средње школе. 

19.10.2018. – Одржано Општинско такмичење у атлетици за средње школе и остварени следећи 

резултати: Дино Тумбул 1. место -кугла 

Анета Тописировић 1. место – трка 400 метара 

Златан Мустајбеговић 1. место – трка 100 метара 

24.10.2018. – На Окружном такмичењу у Бајиној Башти постигнути следећи резултати: 

Дино Тумбул 1. место – кугла 

Златан Мустајбеговић 2. мјесто – трка 100 метара 

23.10. 2018. – Одржано Општинско такмичење у футсалу: 

Ученици – 2. место 

Ученице – 1. место 

20.11.2018. Ученице освојиле 2. место у футсалу на Окружном такмичењу које је одржано у 

Бајиној Башти. 

12.12.2018. На Општинском такмичењу у рукомету обе екипе ( женска и мушка) Економско – 

трговинске школе освојиле 1. место. 

13. 03.2019. На Окружном такмичењу у рукомету, којем је домаћин била Економско 

трговинска школа у Пријепољу, ученици освојили 4., а ученице 1. место. 

3.04.2019. Одржано Међуокружно такмичење у рукомету за ученице, а ученице наше школе 

освојиле 3. место. 

10.04.2019. У Прибоју одржано Међуокружно такмичење у атлетици за средњошколце на 

којем је Дино Тумбул, ученик наше школе освојио убедљиво 1. место. 

18.04.2019. Одржано Републичко такмичење у атлетици за средње школе у Сремској 

Митровици, а Дино Тумбул  поново заблистао и остварио победнички резултат и прво место. 

 

Наставници физичког васпитања: Фарук Солаковић, проф. и Азра Бјелак, проф 



 12 

 

 

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 

07.09.2018. 

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  

 

03.10.2018. 

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. 

19.10.2018. 

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

библиотеци Техничке школе, велики број наших ученика се одазвао и показао своју 

хуманост, заинтересованост за помоћ другима и људскост.  

 

20.10.2018. 

            На састанку ученичког парламента, ученик Страхиња Томашевић, презентовао је 

тему „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.  
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25 – 27.10.2018. 

Одржана је петодневна радионица за ученике који су укључени у пројекат „Нове 

идеје за нове послове – Идеја лаб― у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом 

Златибор. 30 ученика другог и трећег разреда је прошло обуку на тему Е-пословање, 

Маркетинг и продаја.  

28.10.2018. 

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 

03.11.2018.  

Професорица математике, Кијановић Милица и представница Канцеларије за 

младе, Хусовић Рукија, одржале су радионицу за ученике наше школе на тему Насиље на 

трибинама и спортским теренима у организацији Центра за омладину – Твоја Србија.  

24.11.2018. 

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.  

25.11.2018.  

У просторијама угоститељског кабинета наше школе, у сарадњи са Црвеним 

крстом Пријепоље, организована је додела захвалница ученицима који су били 

добровољни даваоци крви.  

 

ДЕЦЕМБАР 

 

11.12.2018. 

У малој сали Дома културе, одржана је завршна конференција за пројекат „Нове 

идеје за нове послове – Идеја лаб―. Том приликом ту су присуствовали ученици који су 

учествовали на пројекту наше школе, представници Техничке школе, Општине 

Пријепоље, кластер текстилаца. Педагошкиња школе, Алиса Рондић је говорила о вазним 
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активностима овог пројекта, захвалила се учесницима, те је говорила о одрживости 

пројекта. Такође, ученица финансијског администратора, Пантовић Анђела је рекла 

неколико реченица о пројекту са аспекта ученика.  

 

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.  

 

12.12.2018. 

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.  

27.12.2018. 

Ученици наше школе учествовали су на радионици под називом: „Значај 

укључивања младих са хендикепом― која се реализовала у просторијама Канцеларије за 

младе Општине Пријепоље, у сарадњи са Удружењем студената са хендикепом. Садржај 

радионице је посвећен принципима равноправног укључивања младих са хендикепом у 

омладинске активности и изједнаћавање могућности у реализацији омладинске 

активности.  

 

29.12.2018. 

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.  
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ЈАНУАР 

27.01.2019. 

Поводом обележавање Савиндана, школске славе, организована је представа у 

нашој школи прикладна поменутом дану. Ученици су рецитовали, причали приче о 

Светом Сави, играли народна кола. Био је прикладан и занимљив програм. 

 

ФЕБРУАР 

07.02.2019.  

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.  

07.02.2019. 

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.  

15.02.2019. 

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.  

21.02.2019. 

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 

02.03.2019. 

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―.  
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Ученици одељења III-2 су са предметном професорицом, Кијановић Милицом, 

посетили Дом културе у нашем граду и присуствовали промоцији филма „Алма―. Филм 

се односио на родну равноправност.  

12.03.2019. 

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

реализациом професионалне праксе у хотелу Мона на Златибору.   

20.03.2019. 

Висока школа за пословну економију и предузетништво, је у просторијама 

библиотеке наше школе одржала радионицу са ученике који су пријавиљени за учешће 

националног предузетничког такмичења средњошколаца Србије. Радионица је носила 

назив: „Вештине презентовања―.  

20.03.2019. 

На Сајму запошљавања у нашој Општини, ученици наше школе су заједно са 

представницима Канцеларије за младе, присуствовали и презентовали материјал, 

сувенире које су израдили у току пројекта „Нове идеје за нове пројекте―.  

22.03.2019. 

У просторијама наше школе одржана је радионица под називом Превенција 

насиља. Радионици су присуствовали ученици четвртих разреда. Радионица је 

реализована у сарадњи са Ужичким центром за права детета, Центром за заштиту 

људских права и толеранцију Полимље и нашом школом.  

23.03.2019. 

У оквиру пројекта Мониторинг остваривања права детета у процесу 

придруживања Србије Европској унији, одржана је радионица у нашој школи за ученике, 

под називом Права детета – права деце и младих са инвалидитетом.  

26.03.2019. 

Часу предузетништва код проф. Кријешторац Меше и Хоџић Сенада, 

присуствовао је предузетник, Матовић Милош, власник ресторана „Косач―. Блок час је 

организован и реализован као угледни час.  

АПРИЛ 

11.04.2019. 

Ученици завршних разреда наше шоле, попунјвали су анкете које су послали са 

Економског факултета из Београда. Анкетирање је било из области истраживања ставова 

средњошколске популације и унапређења квалитета студирања на Економском 

факултету у Београду. Ученици су се радо одазвали и попунили анкету.  
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27. и 28. 04.2019. 

У организацији Министарства просвете републике Бугарске, бугарског Сервисног 

центра и Међународне организације EUROPEN,  у Пловдиву одржан је традиционални  

21. Међународни сајам виртуелних предузећа. На сајму се представило 130 виртуелних 

предузећа из Бугарске, Румуније, Луксембурга, Македоније, Црне Горе и Србије. Нашу 

школу представљало је виртуелно привредно друштво „USB TEAM―, које се бави 

производњом и продајом женских и мушких модних детаља и козметичких препарата. 

Запослени у овом ВПД су ученици трећег разреда Давид Нинчић, Анђела Пантовић, Ајла 

Мостарац, Анђела Голубовић, Александра Дрчелић и Милица Ћуковић са предметним 

наставницима Ернесом Хоџићем и Маријом Пјановић. Реч је о престижном такмичењу, 

припреме су обимне и трајале су неколико месеци. Потребну документацију, рекламни 

материјал ученици су припремили на енглеском језику као и презентацију предузећа. 

Запослени у ВПД „USB TEAM― у категорији најбоља презентација, освојили су друго 

место, што представља велики успех за нашу школу. 

 

МАЈ 

16.05.2019. 

 
У организацији економске школе Чачак, 16. маја одржан је шести по реду Сајам 

виртуелних предузећа. На сајму се представило 18 виртуелних предузећа из Чачка, 

Ужица, Ариља, Гуче, Кнића и Пријепоља. Сајам је поред ревијалног имао и такмичарски 

карактера, ученици су се такмичили у 10 категорија. Нашу школу су представљали 

ученици дргуог разреда (фа), запослени у ВПД „Garden Gold― d.o.o., Алекса Рековић, 

Софија Рвовић, Емина Нуковић, Марија Милетић и Јована Опанчина, са предметним 

наставницима Зорицом Јањушевић и Маријом Пјановић. Ученици су имали прилику да 

покажу и примене стечена занања из области економије, своју креативност, 

комуникацијске способности, као и да уоче предности и недостатке у односу на друга 

ВПД. Запослени у ВПД „„Garden Gold― d.o.o. су били веома запажени од стране 

посетилаца сајма и постигли следеће резултате: 

 

Треће место за најбољи штанд 

Треће место за најбољу рекламу 

Друго место за најбољу документацију 

Прво место за најбољи каталог  

Друго место у укупном пласману и ваучер  у хотелу ''Мона'' на Златибору 
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РАД УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

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 и за пружање услуга у виду топлог оброка и у виду топлих и 

хладних напитака, 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. 

 

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 наставник: 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 наставник: Мерсудин Кајевић, Ина Милошевић наставници и одељењске 

старешине. 
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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, међутим она није реализована због 

малог броја заинтересованих ученика.  

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

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

реализованим планираним активностима. 

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

организована је у мају месецу  

Задужени наставници: Поровић Нермина, Којадиновић Олга, Луиновић Ениса, 

Ћосовић Селма, Вујашевић Дејан, Кордић Ирмедин, Бјелић Славица, Рондић Алиса. 

 

Већина одељења су извели једнодневни излет на Сопотницу или Камену гору 

крајем маја месеца. Неколико одељења као награду за примерено владање и добар успех, 

као и мало изостанака су организовали и реализовали излете у Сопотницу. Излети су 

имали васпитно образовни, стручни и рекреативни карактер и протекли су у најбољем 

реду.  

 

Прошле године одржани су јесењи и пролећни крос за све ученике школе. На оба 

кроса наша школа је била апсолутни победник у мушкој и женској конкуренцији. 

Задужени наставници: Солаковић Фарук, Бјелак Азра, Садиковић Мерсид, Капур Селмо, 

Милошевић Радоје,  и све одељењске старешине. 
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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: Милановић Дејан, 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   06. 10. 2018. одељењски старешина Ернес Хоџић 

1-2   13. 10. 2018. одељењски старешина Радоје Милошевић 

1-3   20. 10. 2018. одељењски старешина Ален Ферајзић 

1-4   25. 10. 2018. одељењски старешина Дејан Вујашевић 

Новембар: 

  -Реализација часова професионалне оријентавије у другим разредима ОМОТ-

модел, у сарадњи са одељењским старешинама. 

2-1    28.11. 2018. одељењски старешина Мерсид Садиковић 

2-2    14. 11. 2018. одељењски старешина Ирена Фемић 

2-3    03. 11. 2018. одељењски старешина Дејан Милановић 

2-4    26. 01. 2018. одељењски старешина Меша Кријешторац 
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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- присуство семинару  у Ужицу под називом „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. 

Март: 

- Даљи рад на мотивисању ученика  завршних разреда да ураде тест 

професионалних способности и интересовања у Националној служби запошњавања. 

- Организовање  и ажурирање Кутка професионалног информисања у холу школе. 

- Реализација часова професионалне оријентације у трећим разредима  

 3-1   30.03. 2019. одељењски старешина Нермина Поровић 

            3-2   23.03. 2019. одељењски старешина Индира Јусовић 

 3-3   20. 03. 2019. одељењски старешина Ениса Луиновић 

 3-4   30. 03. 2019. одељењски старешина Сенад Хоџић  

- Промоције високих школа и факултета 

 

Април:  

- Сарадња са Економским факултетом из Београда (попуњвање анкетних упитника 

намењених ученицима четвртог разреда којима су истраживани ставови средњошколске 

популације како би се унапредио квалитет студирања на овом факултету. 

- Ажурирање кутка професионалног информисања 

- Промоције високих школа и факултета 

- Реализација часова професионалне оријентације у четвртим разредима 

4-1   02.03. 2019. одељењски старешина Светлана Шљукић 

4-2   20.04. 2019. одељењски старешина Селмо Капур 

4-3   13.03. 2019.одељењски старешина Олга Којадиновић 

 

Мај: 

- Ажурирање кутка професионалног информисања 

- Упознавање ученика и родитеља завршних разреда са активностима које је 

предузела Школска управа Ужице у сарадњи са  фондацијом Темпус (предавања и 

вебинари за ученике, индивидуалне консултације, предавања за родитеље) путем скајпа. 
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               9. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ    

 

А) Рад наставничког већа  

 

У току 2018/2019. школске године на седницама наставничког већа су разматрана 

следећа питања:  

 

 Подела предмета на наставнике и подела одељењских старешинстава, 

формирање актива и избор председника стручних већа и актива, 

 Разматрање Извештаја о раду претходне године, 

 Планирање и разматрање Годишњег програма рада за 2018/2019. годину 

 Упознавање предметних наставника и доношење одлука о коришћењу 

уџбеника одобрених од Министарства просвете Србије. 

 Утврђивање ставова око припремања наставника за час, 

 Анализа дисциплине и успеха ученика на крају  свих класификационих 

периода и доношења мера за побољшање успеха, 

 Усвајање предлога комисије за полагање ванредних испита, 

 Одржано је неколико презентација из наставно – васпитне проблематике, 

 Анализа вођења педагошке документације, 

 Доношење одлука о упису ученика и утврђивање плана уписа за наредну 

школску годину, 

 Анализа извештаја Министарства просвете, мониторинга, извештаја о 

вредновању квалитета рада школе, анализа надзорника након извршених 

прегледа у школи, 

 Организација уписа ученика. 

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 5 седница током школске године. У одељењима где је 

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

више састанака. 

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. 
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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 12 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 ученика 

 Прављење базе података ученика 

 Праћење адаптације ученика првог разреда 

 Саветодавни рад са  ученицима 

 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: 8 часова редовне наставе и 9 часова 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 
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 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 Тима за превенцију насиља 

 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.  

 

 

 

           

     



 25 

            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 2018/2019 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 

реализације 

    

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 школску 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 када се насиље деси 

-Предлог плана уписа за школску 2019/2020. 

 

Сви наставници, 

Наставничко веће, 

педагог, 

Састанак 

Разговор 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

Ја
н

у
ар

 

- - Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице 

- -Разматрање и изрицање мера 

- -Коначан предлог плана уписа  

- -Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор, 

Анализа, 

Излагање, 

Ф
еб

р
у

ар
 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице  

-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 са 

претходне седнице 

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог  

-Доношење мера за побољшање успеха ученика  

-Доношење одлуке и усвајање испитних питања за 

 

Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Разговор 

Учешће , 

Анализа, 
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завршни и матурски рад 

-Информације о активностима у области самовредновања 

рада, резултата испита ванредних ученика у априлском 

року  -Текућа питања 

М
ај

 
-Утврђивање успеха и владања ученика завршних разреда 

на крају школске године 

-Текућа питања 

Сви предметни 

наставници, педагог 

школе, директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор, 

Излагање 

Ју
н

 

-Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице 

-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 са 

претходне седнице 

-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 

Ју
н

 

- Мишљење Наставничког већа о кандидату за избор 

директора ЕТШ 
Сви предметни 

наставници, 

Наставничко веће, 

педагог,  директор школе 

Састанак 

Дискусија 

Договор 

Учешће 

А
в
гу

ст
 

- Усвајање дневног реда  и Извода из записника са 

претходне седнице 

-Организација поправних и забршних испита као и 

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 са 

претходне седнице 

-Констатовање успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта – август 

-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 2019-2020 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 осам 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 када се 

насиље деси 

 Информације о измени нормативних аката 

у складу са новим Законом, допуни 

Правилника, завршним радовима спортске 

сале 

 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 пана ЕТШ и измене 

финансијског плана за 2019. годину. 

 Утврђивање плана јавних набавки за 2019. 

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 
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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 
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 САВЕТУ РОДИТЕЉА 

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

претходну школску годину савет родитеља 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 

 Консатитуисање савета родитеља школе за школску 

2018/19. 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 2017/18. годину 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за 2018/19. 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 школе, 

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. перода, са преглогом мера 

за побољшање 

 Предлог плана уписа ученика у 1.разред ЕТШ за 2019/2020. 

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 школе, 

Председник 

савета родитеља, 

Чланови савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ф
еб

р
у
ар

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника са претходне 

седнице 

 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 школе, 

Председник 

савета родитеља, 

Чланови савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

А
п

р
и

л
  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника са претходне 

седнице 

 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 школе, 

Председник 

савета родитеља, 

Чланови савета, 

Директор 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ју
н

  

 Усвајање дневног реда и Извода из записника са претходне 

седнице 

 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 школе, 

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 

2018/2019. години чинили су председници стручних већа школе и педагог школе. 

Председник наведеног актива 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 2018/2019. 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.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

Чланови тима за праћење реализације остварења Годишњег плана рада активно су 

пропратили реализацију планираних задужења свих већа и секција да су у школској 

2018/2019.години спроведене све предвиђене активности. Председник тима је Јасмина 

Мушовић. 

Са великим задовољством и поносом истичемо да је одазив и ангажовање ученика у 

раду појединих секција био изузетан, што је резултирало освајањем изузетних резултата 

на различитим такмичењима, што је показано у извештају рада стручних већа и актива, 

секција и тимова.  

Сходно предлогу чланова нашег  Тима изнетог на крају претходне школске године 

да се више пажње посвети интерном стручном усавршавању, реализован је велики број 

тема, са великим одзивом и наставника и ученика. Одређени број наставника је 

присуствовао и екстеним стручним усавршавањима. 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 матурском и завршном испиту за 2018/2019. годину 

 

 
На крају 2018/2019. године у одељењима завршних разреда било је укупно 113 

ученика. Од тога je 27 ученика са трогодишњим образовањем, образовни профил 

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

економски техничар, финансијски администратор). Од укупног броја ученика, 113 

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  – 27  ученика 

Финансијски администратор – 30 ученика 

Економски техничар – 29 ученика 

Трговински техничар – 27 ученика 

 

Ученици који су успешно положили матурски испит су стекли услов за стицање 

дипломе о завршеном степену стручне спреме. 

Ученици завршних разреда су стекли диплому одговарајућег занимања.   

Комисије су радиле у пуном саставу и све је протекло без проблема.  

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ РАЗРЕДНИ ИСПИТ: 

Ове школске године ученица Халиловић Елмедина је полагала разредни испит, и         

успешно завршила разред. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент Економско – трговинске школе у школској 2018/2019. 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.  
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За председника, већином гласова, изабрана је ученица одељења IV - 1, Голубовић 

Анђела, за заменика председника, изабрана је ученица одељења IV -2, Веснић Ена,  а за 

записничара је изабрана такође ученица одељења  IV -2 Веснић Ена.  

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 велику радост ученика, а након 

свих залагањима  у току ове школске године, спортска сала је адаптирана и на услузи је 

свим ученицима наше школе, као и суседне Техничке школе, од почетка другог 

полугодишта. Спортска дворана је у потпуности реновирана и опремљена најбољом 

опремом.  

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 биоском на премијеру филма, све у циљу зајдничког 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. Педагошкиња 

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

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 и 

да се то лепе. На тај начин је обележен Светски дан породице, Светски дан воде, Светски 

дан особа са посебним потребама, 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 
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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 невладином организацијом „Центар за заштиту људских права и 

толеранцију Полимље, наши ученици су присуствовали семинару под називом „Мала 

школа људских права―, том приликом су представници парламента стекли нова знања о 

људским правима, дискриминацији.  

Београдска отворена школа, Центар за људска права у сарадњи са Канцеларијом за 

младе наше општине, реализовали су пројекат под називом „Семафор―, чија је тема 

родна равноправност, родно засновано насиље односно живот мушкарца и жене у 

Санџаку. На радионици су учествовали представници Ученичког парламента.  

У сарадњи са библиотекарком школе, представници Парламента су посетили 

посетили су градску библиотеку. Ове школске године представници парламета су 

посетили Сајам књига.  

Представници Парламента су учествовали у акцији дељења летки и промотивног 

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

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

У месецу априлу покренута је акција Смањења броја изостанака код ученика и 

побољшање успеха. Ова акција је брзо заживела и за веома кратко време дала одличне 

задатке. За мање од месец дана број оправданих и неоправданих изостанака се драстично 

смањио, а ученици су постигли запажене резултате, с акцентом на веома мали број 

негативних оцена.  

Последњег дана у школи организована је шетња ученика од школе до Дома културе 

и назад, након чега је организована журка за ученике у локалном кафићу, који су 

одабрали ученици. За матурско вече предложен је хотел Парк, што је и усвојено. 

Организована је шетња матураната од Дома културе до хотела Парк, где се одржавало 

матурско вече.  

* Координатори рада УП су проф. Ханић Бахрија, педагог и директор школе 

 

Ученички парламент је носилац свих хуманитарних, културних и спортских активности у 

којима учествују наши ученици. То се посебно показало активним учешћем наших ученика у 

организацији манифестације „Лимски дарови―, „Мостови Балкана―, „Дани Сопотнице―, у 

изванредним резултатима наших ученика у спортским такмичењима на МОСИ играма. 

 

У прилогу се налазе извештаји Стручних већа и Тимова школе. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ ЗА 2018/2019. ГОД. 

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

саставу: 

 

1. Кријешторац Меша, проф. географије 

2. Вујашевић Дејан, проф. угоститељске групе предмета 

3. Хоџић Сенад, проф. угоститељске групе предмета 

4. Томашевић Жељана, проф. угоститељске групе предмета 

5. Ћуковић Славица, СР 

Тим је формиран на седници Наставничког већа у августу 2018 године. У оквиру 

овог тима активно се радило на имплементацији активности предвиђених Акционим 

планом за инклузивно образовање за школску 2018/2019 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 2018/2019 години имали смо осморо ученика који су по ИОП –у. 

Према предвиђеним Акционим планом за инклузивно образовање за школску 

2018/2019 годину, можемо констатовати да је највећи број активности у потпуности 

реализован. Наиме, оно што је најважније јесте чињеница да је у току ове године 

изграђен лифт – платформа за нашу ученицу трећег разреда која је у колицима. Настава 

се за ученике овог одељења до сада одвијала у једној учионици на првом спрату а 

изградњом лифта ученици су могли да имају час и на другом спрату. Такође за још једну 

ученицу трећег разреда која има проблема са видом, а интелектуално је очувана, 

обезбеђен је лични пратилац и тифлопедагог, а све у циљу да се помогне и олакша 

похађање наставе нашој ученици. Поред ове ученице личне пратиоце имају још два 

ученика наше школе.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. 

Сви ученици раде по ИОП –у 1 осим једног ученика који је по ИОП – у 2 и једне 

ученице која је по ИОП – у 1 и ИОП – у 2 

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. 
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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 пет пута.  

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

2018/2019 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 

предметним наставницима. На овом састанку је утврђено да следећи ученици захтевају 

додатну подршку: 

 

1. Јелена Рељић – I2, физичко прилагођавање, ИОП – 1 за наставне предмете српски 

језик, енглески језик, математика, рачуноводство; 

2. Дамир Кахровић – I4, ИОП – 2 

3. Џенета Прељевић – I4, ИОП – 2 за наставне предмете српски језик, енглески језик, 

математика, ИОП – 1 за наставни предмет хемија 

4. Нада Станић – II3, ИОП – 1 

5. Софија Љуштановић – III2, физичко прилагођавање, ИОП – 1 

6. Емина Суџук – III2, оштећење вида, ИОП – 1 

7. Младен Цвијетић –III4, ИОП – 1 

8. Данило Павловић – III4,  ИОП – 1 за наставне предмете српски језик, математика, 

енглески језик 

       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. 

       На трећем састанку је било речи о нашој ученици трећег разреда која ради 

по ИОП – у 1 а која има оштећење вида. Ова ученица је интелектуално очувана. 

Интерресорна комисија је упутила мишљење о овој ученици, након обављених 

разговора са њом, њеним родитељима, одељенским старешином и педагогом школе и 

истакла као предлог да ученица ради по ИОП у 1 (прилагођени наставни план и 

програм). Након добијеног мишљења педагогица је обавила разговор са свим 

члановима одељенског већа одељења III2. Свако од чланова одељенског већа је 

истакао да ова ученица може да савлада градиво без прилагођавања, да се одлично 

изражава, да остварује ниво постигнућа већи у односу на ученике типичних 

способности из њеног одељења, али да је једино потребно прилагодити материјале за 

рад (увећати фонт слова). Педагогица је обавила разговор са просветном саветницом 

Јеленом Павловић, која је задужена за инклузију на нивоу ШУ Ужице.  
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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 III2, 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.  

       Четврти састанак се односио на анализу рада са ученицима који раде по 

ИОП – у из првог полугодишта, затим на предлоге за побољшање услова рада са 

ученицима који су по ИОП – у и на текућа питања. Разговор чланова тима је започет 

о ученицама III2, где је одељенски старешина проф. Индира Јусовић. Tо су ученице 

Емина Суџук и Софија Љуштановић. Што се тиче Софије Љ. сви чланови су се 

сложили да ученица нема никаквих проблема у настави. Она не заостаје 

интелектуално, креће се уз помоћ колица. Прихваћена је од стране ученика и 

наставника. Када је реч о Емини С. чланови напомињу да су имали неколико 

проблема, али су уз помоћ педагошке службе усагласили планирање припреме 

ученице за наставу. Одељенски старешина, професорица Индира се сложила да се 

Емини С.мора за сваки час доносити увећана припрема за рад. Ученица Јелена Рељић 

је у одељењу I2, где је одељенски старешина проф. Радоје Милошевић. Ова ученица 

је активна, прихвата радне обавезе, прихваћена од стране вршњака, иницира 

самовољно разговор. Чланови истичу да је деца мотивишу за рад као и предметни 

наставници. После Јелене причало се о ученицима из одељења I4  где је одељенски 

старешина Дејан Вујашевић. У том одељењу имамо два ученика која су по ИОП –у, 

то су Дамир Кахровић и Џенета Прељевић. Што се тиче Дамира П., ученик није у 

могућности да самостално ради, али показује заинтересованост и вољу. Овај ученик 

има личног пратиоца, не касни у школу, носи материјале и уџбенике, ретко сам 

иницира разговор са предметним наставницима, стидљив је. Наставници раде све да 

му олакшају боравак у школи. Када је реч о ученици Џенети П.,она самостално 

долази и одлази из школе. Води рачуна о себи. Наставници су задовољни овом 

ученицом и кажу да је веома одговорна и да још и води рачуна о Дамиру. Ученици су 

је лепо прихватили. Професор Меша К. истиче да је она боља у понашању и од неке 

деце типичних способности. Што се тиче предлога за побољшање услова рада са 

ученицима који су по ИОП – у предложено је да одељенске старешине као неко ко је 

највише упућен  прате и редовно извештавају о својим ученицима који су по ИОП – 

у. Овај предлог је усвојен једногласно. 

       Пети састанак се односио  на измене у ИОП – у за ученицу трећег разреда 

Емину Суџук, која има проблема са видом , и на анализу рада са ученицима који раде 

по ИОП –у. Ученица трећег разреда Емина С. похађа наставу по ИОП –у 1 из четири 

предмета: српски језик, енглески језик, математика и рачуноводство. Ученица је 

добила и личног пратиоца од првог априла. Ученица је кроз разговор са 

педагошкињом нагласила да нема потребе да јој се градиво из српског језика 

прилагођава јер сматра да може без проблема сама све да савлада. Педагошкиња је 

попричала са мајком и предметном наставницом где су оне потврдиле исто то. Тим је 

једногласно усвојио овај предлог и ученица је сада по ИОП – у из три предмета. Што 

се тиче анализе рада са ученицима који раде по ИОП – у чланови тима и одељенске 

старешине су констатовале да су план и програм прилагођени и измењени у складу 

са њиховим потребама. Деца су задовољна односом наставника према њима. 

Педагошкиња редовно контролише планове и констатовала је да наставници на 

време испуњавају своје обавезе. 
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 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. 

       ИОП се израђује према образовно – васпитним потребама детета и 

ученика и може да буде заснован на: 

1. Прилагођавању начина рада, као и услова у којима се изводи образовно – 

васпитни рад (ИОП1); 

2. Прилагођавању и измени садржаја образовно – васпитног рада, исхода и 

стандарда постигнућа (ИОП2); 

3. Обогаћивању и проширивању садржаја образовно – васпитног рада за дете и 

ученика са изузетним способностима (ИОП3). 

Тим је у току ове школске године 2018/2019 вредно радио на отклањању 

свих проблема на које су наши ученици по ИОП – у наилазили и састајао се када 

год би за то имало потребе. Поред редовних састанака чланови тима су стално у 

контакту и обавештавају и остале предметне наставнике о евентуалним 

променама у раду са одређеном децом која су по ИОП – у.  
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Извештај стручног већа наставника српског језика и страних језика 

 

Председник већа – Браховић Неркеза  

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 
Подела часова, конституисање секција  

– литерарна, рецитаторска 

- за стране језике  

- Подела планова за стручно усавршавање 

- Договор око допунског, додатног рада и 

информисање у вези са уџбеницима 

- Утврђивање распореда писмених задатака 

Састанак 

стручног већа 

 

Сви чланови 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

О
к
то

б
ар

 -Покретање иницијативе за посету Сајму књига у 

Београд 

-Информисање и подела активности за самовредновање 

-Договор о уређењу кабинета и набавци опреме 

 

Састанак 

стручног већа 

Сви чланови 

 

Сви чланови већа 

Педагог школе 

Н
о

в
ем

б
ар

 -Анализа успеха ученика на крају 1. класиф. Периода 

-Упознавање са иновацијама у  настави и договор за 

израду планова – енглески језик 

-Увођење активне наставе у настави енглеског језика 

 

Састанак 

стручног већа 

Сви чланови 

већа 

Проф. енглеског 

језика 

Д
ец

ем
б
ар

 -Припрема за прославу дана Светог Саве 

-Анализа планираних и остварених садржаја фонда 

часова 

-Анализа реализације допунске наставе 

-Актуална проблематика  

 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Којадиновић 

Олга 

Ја
н

у
ар

  -Прослава  школске славе 

-Припремање ученика за такмичење 

-Учешће на семинарима 

 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 

Којадиновић 

Олга 

Ф
еб

р
у
ар

 

 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта 

Остваривање сарадње са стручним сарадником 

-Сумирање утисака са семинара 

 

Састанак 

стручног већа 

Председник и 

сви чланови већа 

М
ар

т 

-Припрема ученика за такмичења 

-Припрема рецитатора за такмичење 

-Анализа рада Стручног већа  

-Разговор о угледним часовима 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

А
п

р
и

л
 -Анализа успеха на трећем класификационом периоду 

-Анализа постигнутих резултата ученика на 

такмичењима 

-Анализа резултата са такмичења 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

М
ај

 

-Организовање и припремање матурских испита  

-Могућност учешћа наставника на стручним 

семинарима 

-Договор око организације поправних испита и 

матурских радова за завршне разреде 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 

Ју
н

 

-Анализа рада и оријентациона подела часова  

-Анализа успеха на крају другог полугодишта 

-Доношење плана припремне наставе 

-Предлози за годишњи програм за наредну годину 

Састанак 

стручног већа 

 

Председник и 

сви чланови већа 
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 Извештај стручног већа природних наука 

Председник: Ина Милошевић  

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

Подела предмета 

Избор председника стручног већа 

Израда планова рада 

Сређивање кабинета и преглед наставних средстава 

Припрема за самовредновање 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

О
к
то

б
ар

 

Покретање иницијативе за посету Сајму књига у 

Београду 

Преглед стручне литературе 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Н
о
в
ем

б
ар

 Договор о припремном раду са ванредним 

ученицима 

Договор о одласку на семинаре 

Разматрање плана уписа за следећу школску годину 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

Д
ец

ем
б
ар

 Разматрање успеха ученика из природних наука 

Реализација допунске и додатне наставе 
 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

Ја
н

у
ар

 Могућност побољшања успеха ученика 

Разматрање реализације плана и програма  

Текући проблеми у настави 

 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

М
ар

т.
 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Посета појединих часова 

Разматрање рада са ванредним ученицима 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

А
п

р
и

л
 Анализа проблема у вези са реализацијом наставних 

планова 
Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

М
ај

 Анализа успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Могућност стручног усавршавања 

Председник и 

сви чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Ју
н

 

Оквирна подела часова за наредну школску годину 

Успех ученика на крају 2. полугодишта 

Анализа рада стручног већа природних наука 

Председник и 

сви чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

А
в
гу

ст
 

Реализација поправних испита 

Успех ученика на крају школске године 

Резултати уписа и подела часова 

Израда Извештаја стручног актива 

Председник и 

сви чланови већа 

Договор 

Анализа 

Дискусија 
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Извештај Стручног већа за друштвене науке 

Председник стручног већа: Бјелак Азра 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

Израда  годишњих планова по предметим 

Израда месечних планова и програма 

Планирање „угледног часа― 

Информисање о набавци уџбеника и стручне литературе 

Информисање о иновацијама у настави 

Упознавање са изменама у самовредновању 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

О
к
то

б
ар

 

Упознавање са образовно – васпитним циљевима и 

садржајем програма по предметима 

Проналажење мотивационих поступака за постизање 

бољих образовних и васпитних постигнућа ученика 

Организовање допунског и додатног облика рада са 

ученицима 

Договор о уређењу кабинета и набавци опреме 

 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 

-Анализа успеха ученика на крају првог класификационог 

периода 

-Откривање узрока неуспеха појединих ученика и предлог 

мера за побољшање успеха 

-План стручног усавршавања Актива и индивидуални 

план стручног усавршавања 

-Респодела активности око израде извештаја за кључну 

област самовредновања 

 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Д
ец

ем
б

ар
 

-План одржавања угледних часова 

-Усклађивање критеријума оцењивања ученичког знања, 

умења и способности 

-Анализа планираних и остварених садржаја фонда часова 

-Критички осврт на рад већа и предлагање мера за његово 

унапређење 

-Покретање иницијативе за боље организовање 

материјалног опремања кабинета 

 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

Ја
н

у
ар

  -Учешће у организацији прославе школске славе Свети 

Сава 

-Учешће на семинарима 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Ф
еб

р
у

ар
 

-Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

-Стручно усавршавање наставника, информисање и 

покретање иницијативе за посету семинарима 

-Сарадња са стручним сарадником 

-Посета изложбама и трибинама у оквиру изборног 

предмета 

-Анализа остварености плана стручног усавршавања 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Анализа 

А
п

р
и

л
 

Стручно усавршавање наставника 

-Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог 

периода 

-Сарадња са органима управљања школе, директором, 

секретаром, стручним сарадницима 

 

 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

М
ај

 

-Организација матурских и завршних испита часова 

-Предлагање мера за мотивацију ученика 
Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

Дискусија 
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Ју
н

 -Припремање за следећу школску годину 

-Анализа броја часова за наредну школску годину и 

предлог поделе часова 

Председник и 

сви чланови 

већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

А
в
гу

ст
 

-Анализа успеха ученика на крају школске године 

-Израда коначног извештаја за самовредновање 

-Анализа рада стручног већа 

-Избор руководилаца актива 

-Предлог поделе предмета на наставнике 

 

 

 

Сви чланови 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

 

 

Извештај о раду стручног већа економске струке 

Председник Стручног већа: Јањушевић Зорица 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

А
в
гу

ст
 2

0
1

5
 

   

 

-Изабрано руководство Стручног већа и утврђен 

Годишњи програм рада 

-израђени глобални и оперативни планови рада 

-изабрани уџбеници и приручници за рад 

-подељени задаци у вези са уређењем кабинета 

-утврђен распоред писмених задатака и контролних  

вежби у настави стручних предмета 

-достављен свим члановима Већа образац‖Лични план 

стручног усавршавања― 

 -утврђен  план набавке потрошног канцеларијског 

материјала и других наставних средстава за 

квалитетно извођење наставног процеса 

Председник и сви 

чланови већа, 

педагог 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

    

С
еп

те
м

б
ар

 

   

 

-Усаглашени критеријуми оцењивања ученика 

-Изабране области стручног усавршавања из Каталога 

и термини одржавања истих, 

-Договорен начин реалицазије угледних часова 

-Донет распоред одржавања допунске и додатне 

наставе  

-договорен начин реализације угледних часова 
-Изабрани ментори-наставници за економску групу 

предмета 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

О
к
то

б
ар

 

-Изабрани учесници семинара ―Aктивна настава-

учење и поучавање―а који ће бити организован у 

нашој школи, у две фазе  

-Унапређена сарадња са привредним субјектима у 

циљу квалитетнијег извођења практичне наставе 

-Посећен Сајам књига у Београду 

-успешно реализован семинар „Активна настава-

учење и поучавање― ( I фаза ) 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Н
о

в
ем

б
ар

 

-Анализиран успех ученика на I класификационом  

-Анализиране посете угледним часовима и размењена 

искуства 

-успешно реализован наставак семинара „Активна 

настава-учење и поучавање― ( II фаза-Супервизијски 

семинар) 

-Анализиран квалитет рада на часовима допунске и 

додатне наставе 

-дат предлог уписа ученика у прве разреде школске 

2016.- 2017. год. 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 
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Д
ец

ем
б

ар
 

-Размењена искуства са дводневног семинара „Увод у 

виртуелну привреду―, реализованог у Београду 

-Упознавање са Новим приручником о полагању 

матурског испита за образовни профил:финансијски 

администратор 

-Донете мере за унапређење рада у настави економске 

групе предмета 

-Констатован укупан број реализованих угледних 

часова  

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ја
н

у
ар

 

-Анализиран планирани садржај, остварени фонд 

часова и постигнути резултати ученика на првом 

полугодишту 

-донете мере за унапређење рада у настави економске 

групе предмета 

-Упознавање са пропозицијама и календаром 

такмичења из појединих предмета 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Анализа 

Ф
еб

р
у

ар
 

- Упознавање са пропозицијама и календаром 

такмичења из појединих предмета 

- Размењена искуства са стручног семинара:―Обука за 

рачуноводствени софтвер― који је реализован у Ужицу 

- Упознавање са планом и организацијом извођења 

практичне наставе 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

М
ар

т 

-Анализирана реализација наставног плана и прогама 

-Утврђен  план набавке потрошног канцеларијског 

материјала и других наставних средстава за 

квалитетно извођење наставног процеса 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

А
п

р
и

л
 

-Анализиран рад на III класификационом периоду 

- Анализиран успех ученика са окружног и 

Републичког такмичења―Достигнућа младих― 

- Размењена  искуства са семинара у вези са 

организацијом матурског испита, реализованог у 

Београду 

- Подељене активности у вези припреме за учешће  на 

Регионалним сајмовима виртуелних предузећа у 

Чачку и Ужицу 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

М
ај

 

- Размењена искуства са посећених угледних часова 

- Размењена искуства са учешћа и такмичења на 

сајмовима Виртуелних предузећа у Чачку и Ужицу 

- Упознавање са припремом  и организацијом 

матурског испита 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Ју
н

 

- Размењенаа искуства са електронског семинара 

„Презентације― у организацији „Оксфорд Академије― 

из Ужица 

- Анализиран извештај о реализацији наставног плана 

и програма, фонда часова и постигнутим резултатима 

ученика 

- Анализиран Извештај  рада Стручног већа економске 

групе предмета  у току школске године 

Председник и сви 

чланови већа 

Договор 

Анализа 

Дискусија 

А
в
гу

ст
  

-Предложен годишњи програм рада за наредну 

школску годину 

Председник и сви 

чланови већа 

Договор 

Анализа 

Дискусија 
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Извештај о раду Актива угоститељске струке 

Председник Актива: Хаџифејзовић Есад 

 

Време       

реал. 
Активности / теме 

Носиоци 

реализације 

Начин 

реализације 

    

А
в
гу

ст
р
 

   

 

- Подела послова у оквиру 40-часовне радне недеље 

- Израда годишњих и месечних планова 

- Реализација набавке уџбеника 

- Набавке материјала и осн. средстава за рад уг.каб. 

Председник и сви 

чланови већа, 

педагог 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

О
к
то

б
ар

 

- Анализа реализације плана из претходног месеца 

- Анализа кабинетске наставе за текућу шк. годину 

- Предлози за побољшање обављања практичне 

наставе и реализација, динамика наставе у блоку 

- Праћење рада у огледним одељењима 

- Организација посете Сајму књига 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Н
о
в
ем

  

б
ар

  

- Анализа успеха на крају првог класифик. периода 

- Анализа потребних наставних средстава за рад у 

угоститељском кабинету 

- План уписа за школску 2018/2019 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Н
о

в
ем

б
ар

 

- Мишљење и одлуке о менторском раду 

- Стручно усавршавање у оквиру установе 

- План посете угледним часовима 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Д
ец

ем
б

ар
 - Праћење активности и анализе практичне наставе, 

наставе у блоку 

- Набавка потребних средстава за обављање 

практичне наставе у следећем полугодишту 

- Организација прославе школске славе 

 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

 

Ја
н

у
ар

 - Организ. практичне наставе за прво полугодиште 

- Договор о изради презентације школе Основним 

школама 

 

Председник и сви 

чланови већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Ф
еб

р
у
ар

 - Успех ученика на крају првог полугодишта, 

предлог мера за побољшање успеха ученика 

- Праћење рада у огледним одељењима 

- Припрема за предстојеће такмичење 

- -провера плана стручног усавршавања  

Руководилац 

стручног већа, 

чланови стручног 

већа 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Анализа 

М
ар

т - Анализа реализације плана из претходног месеца 

- Антивности око одвијања практичне наставе 
Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

А
п

р
и

л
 - Анализа успеха на крају трећег класифик. периода 

- Активности око реализације блоковске наставе 

- Посета Основним школама 

- Извештај са педагошког колегијума 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Анализа 

М
ај

 

- Анализа реализације наставе за претходни месец 

- Извештај са такмичења 

- Нацрт предлога поделе предмета на наставнике 

- Избор председ. Стручног већа угоститељске струке 

- Анализа корелације са другим предметима 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 

Дискусија 

Ју
н

 

- Анализа успеха ученика 

- Подела часова 

- Доношење плана припремне наставе 

- Анализа извештаја о раду Стручног већа 

Председник и сви 

чланови већа 

 

Састанак, 

Договор 
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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.  

Задужени наставници: цео Тим за самовредновање . 
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ПОДАЦИ О ЕКСТЕРНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

ЗАПОСЛЕНИХ ЗА  

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

Ред. 

бр. 
Име и 

презиме 

Основни 

подаци 

Стручно усавршавање 2017/2018 

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ 

Ком

. 

Пр 

обл. 
Бр.  

сати 

Датум 

1. 
Алимановић 

Сабахудин 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

1. Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

 

 

П2 16 

 

Март – 

 мај 2018 

2. 59. Републички зимски семинар К1 П6 24 Јануар 

2. 

 

Бијелић 

Славица 

Проф.угостит 

групе предм. 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
K

2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

3. 

 

Јањушевић 

Зорица 

Проф.економ 

ске групе 

предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
K

2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

 

4. 

Јусовић 

Индира 

Проф. 

математике 

1. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

 

 

 

П2 

16 

 

 

Март – мај 

2019 

5. 
Којадиновић 

Олга 

Проф.српског 

језика и 

књижевности 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019 

3. 59. Републички зимски семинар К1 П6 24 Јануар 

6. 

 Проф. 

географије 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

 

Кријешторац 

Меша 

 2.Обука за наставу грађанског васпитања К1 П1 8 16.12.2018. 

 

3. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

 

 

К2 

П2 16 Март – мај 

2019 

7. 
Луиновић 

Ениса 

Проф. енгл. 

језика 

1.Plan less, Teach More   2 04.12.2018. 

8. 
Милановић 

Дејан 
Проф. историје 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   2.Обука за наставу грађанског васпитања К1 П1 8 16.12.2018. 

9. 
Милошевић 

Ина 

Дипломирани 

технолог 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   

2. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег обр. и васпитања у 

делу општеобразовних предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019 
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10. 

Милошевић 

Радоје 

Проф. 

информатике и 

рачунарства 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Државни семинар Друштва математичара 

 

К1 П1 16 Јануар 

11. 
Бјелак Азра 

 

Проф. 

физичког васп. 

1.Обука за наставу грађанског васпитања К1 П1 8 16.12.2018. 

 

12. 

Пјановић 

Марија 

Проф.економ 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   
2.Садржаји економске групе предмета на 

другачији начн 
К1 

П1 
8 

25.11.2018. 

13. 

 

Подбићанин 

Маида 

Проф. 

психологије 

1.Учење на даљину уз прим 

енумултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   
2.Методе и облици ефикасне наставе и 

учења – базични ниво 
К2 

П1 
16 

5.6.12.2018 

 

14. 

Поровић 

Дениса 

Проф. 

енглеског јез. 

1.Plan less, Teach More   2 04.12.2018. 

15. 
Поровић 

Нермина 

Проф. српског 

језика и 

књижевности 

1. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019 

2. 59. републички зимски семинар К

1 

П6 
24 

Јануар  

 

16. 

 

Дураковић 

Алиса 
Педагог 

1.Учење на даљину уз применумултимедије К2 П1 24 09 11.09.18 

2.Каријерно вођење и саветовање  средњој 

школи К3 
П2 

6 
23.11.2018. 

3.Обука за наставу грађанског васпитања К1 П1 8 16.12.2018. 

4. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019 

17. 
Рондић 

Рушида 

Проф.еконо 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

18. 
Садиковић 

Мерсид 

Проф.еконо 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018. 

 

19. 

Садиковић 

Саџида 

Проф.еконо 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 

К2 П1 24 09.09.-

11.09.2018. 

 

22. 

Ферајзић 

Ален 

Проф.економ  

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Економија, пословно управљање и 

статистика—савремене тенденције у 

средњем стручном образовању 

 
 

1 

25.11.2018. 

23. 
Ханић 

Бахрија 
Проф.социолог 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије К2 
П1 

24 
09.09.-

11.09.2018 

24. 
Хоџић 

Ернес 

Проф.економ 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 

24 

09.09.-

11.09.2018 
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25. 
Кијановић 

Милица 

Проф. 

математике 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   

2. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образов. и васпитања у 

делу општеобразовних предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019 

3.Државни семинар Друштва математичара К1 П1 16 Јануар 

26. 
Џановић 

Медиха 

Проф.економск

е групе 

предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Рач.третман сталне имовине у нема. и 

материјалном облику према захтевима 

МСФИ и пореских прописа 

К1 
П1 

8 

25.11.2018. 

   
3.Економија, пословно управљање и 

статистика—савремене тенденције у 

средњем стручном образовању 

    1 25.11.2018. 

27. 

 

Шљукић 

Светлана 

Проф. 

економске 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Садржаји економске групе предмета на 

другачији начн 

   

К1 
П1 8 25.11.2018. 

 

28. 

Фемић 

Ирена 

Проф.економ 

ске групе 

предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије К2 

П1 

24 

09.09.-

11.09.2018 

29. 
Шендељ 

Аида 

Проф.енгл. 

језика 

1.Plan less, Teach More   2 04.12.2018. 

31. 
Кордић 

Ирмедин 

Проф. 

информатике 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

2.Државни семинар Друштва математичара К1 П1 16 Јануар 

35. 
Демић 

Амела 
Педагог 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

   2.Школа отворена родитељима К3 П4 8 26.11.2018. 

   3.Обука за наставу грађанског васпитања К1 П1 8 16.12.2018. 

36. 
Каргановић 

Драгана 
Проф. хемије 

1.Учење на даљину уз примену мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

37. 
Томашевић 

Жељана 

Проф.угостите

љске групе 

предмета 

1.Учење на даљину уз примену мултимедије 

К2 

П1 

24 

09.09.-

11.09.2018 

38. 
Ермедин 

Дуран 

Проф.српског 

и књижевности 

1.Учење на даљину уз примену мултимедије К2 П1 24 09-11.09.2018 

2. Обука запослених у средњим школама за 

примену општих стандарда постигнућа за 

крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних 

предмета (онлајн) 

К2 

П2 

16 

Март – мај 

2019. 

39. 
Зоран 

Рељић 
Проф.физике 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 
К2 

П1 
24 

09.09.-

11.09.2018 

40. 
Дејан 

Вујашевић 

Проф.угостите

љске групе 

предмета 

1.Учење на даљину уз примену 

мултимедије 

К2 П1 24 09.09.-

11.09.2018 

41. 
Есад 

Хаџифејзовић 

Проф.угостит. 

групе предмета 

1.Учење на даљину уз примену  

мултимедије 

 К2  П1  24 09.09.-

11.09.2018 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ , ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ 

 
Школа је за методологију самовредновања рада  формирала  школски тим чији је 

задатак био да изврши процену сопствених квалитета, донесе план самовредновања и 

кључну област и утврди услове за спровођење процеса самовредновања . 

Школски тим за 2018/2019. год.:  

Јањушевић Зорица - проф. економије,  Милановић Дејан - проф. историје, Поровић 

Дениса - проф.енглеског језика, представник Савета родитеља, Голубовић Анђела - 

председник Ученичког парламента, Мушовић Јасмина  - педагог  и Дуран Ермедин -  

директор школе.  

 

                               ОКВИР ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ   
 
  ФОРМАТ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ   
 

I  Опште информације о стручној 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, skolskauprava@eunet.rs 

Контакт подаци 
стручне школе: 
 

Телефон: 
 
033/710-018 

Факс: 
 

033/710-418 

Мејл: 
 

ekon.skola1prijepolje@hotmail.com 

Веб-сајт: 
    
 

Име и презиме 
директора: 
 

 
Ермедин Дуран 

Име и презиме 
руководиоца тима за 
самовредновање 

 
Јасмина Мушовић 

 

 

 

Датум извештаја о 
самовредновању: 

 
 

Период трајања 
циклуса 
самовредновања:  

Од: августа 2018. 
 

До: јула 2019. 

 
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 

7. 
Ресурс

и 

Врло добар 
(4) 

Добар 
(3) 

Добар 
(3) 

Добар 
(3) 

Добар 
(3) 

Добар 
(3) 

Добар 
(3) 
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      IV  Резиме закључака и одлука о евалуацији 
 
 

Свеобухватна процена 
 
-Школски програм и годишњи програм рада школе 
 
- У односу на претходни период када је вршено самовредновање из поменуте области, 

примећен је напредак у процесу структуирања и садржаја школског програма, као и годишњег 

плана рада. Школски и Годишњи програм рада школе су усклађени са Законом о основама 

система образовања и васпитања. У годишњи план рада унете су новине, направљен је план 

стручног усавршавања у оквиру установе и ван ње за све активе школе (економски актив, актив 

језика, угоститељство, природне науке, друштвене науке, рачунарство и информатика). Повећан 

је ниво сарадње са локалном заједницом, невладиним организацијама, одгојно – образовним 

установама, као и повећан ниво сарадње са родитељима. Кроз сарадњу са родитељима повећан 

је повећан степен партиципације родитеља у активности школе. Повећан је број разговора 

педагошке службе са родитељима, ученицицима и наставницима. Организоване су сесије 

разговора са ученицима који су идентификовани као ученици ризичног понашања, као превенција 

и интервенција. Сарадња међу Активима је подигнута на већи степен, а информисање о свим 

изменама у плану и програму врши се преко управе школе.  

 
 
- Настава и учење  
 
-По питању ове области самовредновања, уочен је импозантан напредак и побољшање у 

следећим сегментима: кабинетске опремљености (пет учионица је опремљено новим клупама и 

столовима), број сати сталног стручног усавршавања наставника у оквиру установе и ван ње, 

адаптирана је кухиња и угоститељски кабинет, што унапређује извођење праксе. У већој мери су 

заступљене нове технике учења, побољшана комуникација  на релацији ученик-наставник. 

-Израђен је нови систем за праћење предаје оперативног и Годишњег плана рада 

наставника. Сви наставници имају својеу личну евиденцију. Наставници сачињавају оперативне 

планове поштујући специфичности предмета одељења као и групе ученика којима предају, 

настојећи да остваре висок степен корелације са другим предметима како би могли да сарађују 

са колегама. Усклађена је обрада повезаних тема и периодична провера знања ученика. Ученици 

се охрабрују да слободно постављају питања наставницима. Комуникација на релацији ученик – 

наставник је на задовољавајућем нивоу, наставници су спремни да у сваком тренутку одговоре на 

постављена питања ученика, осећа се доза поштовања између ученика и наставника. Велики број 

наставника користи подстицајне методе током часа, похваљују ученике и њихов напредак. Код 

великог броја наставника је примећено да охрабрују ученике да користе већ стечена знања из 

других предмета и на тај начин олакшају себи учење. Оцене требају бити благовремене, тачне, 

прецизне, концизне, јасне и транспарентне.  
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-Постигнућа ученика 
 

-Наставници имају своје Дневнике рада кроз које прате напредак ученика као и њихова 

постигнућа, те на основу тога стичу реалну слику о напредовању ученика, као и темама које 

ученици теже савладавају  на којима је потребно додатно радити. Примећена је већа пролазност 

ученика на крају првог и другог полугодишта (другог и четвртог класификационог периода). 

Ученици сматрају да им стечена знања омогућавају да се боље сналазе у будућем животу и 

сматрају да су оспособљени за рад у струци за коју се школују. Велики број ученика као 

представника наше школе се пласира на међуокружна и републичка такмичења из различитих 

области што показује висок степен оспособљености ученика наше школе. Ученици се подстичу на 

различите начине, похвалом за успех, наградом за одличан успех. Библиотечки фонд је знатно 

проширен и континуирадно се допуњује новим књигама.  

  
-Подршка ученицима  
 
-Безбедност ученика је повећана  и предузето је низ мера. Израђен је Акциони план за 

безбедност ученика. Школа има Правилник о безбедности ученика у коме постоје јасне 

процедуре за заштиту ученика, са чијим садржајем су упознати сви актери школе (наставници, 

ученици, родитељи и Школски одбор). Организована су предавања за ученике из области 

Безбедоносне културе, у сарадњи са МУП-ом Пријепоља. Израђен је Акциони план за превенцију 

насиља. Школа, као и сви њени актери негују изразито негативан став према насиљу и настоји се 

увек благовремено реаговати на примећене видове насиља. Ова тема се промовише и кроз 

Ученички парламент. Ученици иду на систематске прегледе. Школу похађају два ученика 

идентификована као ученици са посебним потребама, који су три месеца радили 

индивидуализацију НПП а након тога по  индивидуалном плану и програму прилагођеном 

способностима ученика. Организована је допунска настава за ученике који имају потешкоћа у 

учењу из појединих предмета као што су математика, физика, српски језик и енглески језик. Бољи 

су резултат и на плану личног, социјалног развоја ученика и професионалног усавршавања. 

Ученици учествују на различитим сајмовима и манифестацијама везаним за своју струку. У школи 

се негује и постиче позитивна клима и радни односи, толеранција, узајамно поштовање и 

уважавање. Интензивније се ради каријерно и професионално вођење са ученицима завршних 

разреда у којем се ученици усмеравају на прави избор даљег образовања. Тим за каријерно 

вођење још увек није оформљен али су поједини наставници, који су прошли ту обуку, задужени 

за његово вођење.  

 
 
- Ресурси  
 
- У школи је запослен одговарајући број кадрова, са одговарајућим степеном стручне 

спреме, те је настава у потпуности стручно заступљена. Поред наставног и ненаставни кадар, 

савесним и благовременим обављањем послова доприноси квалитетном функционисању 

школе.Наставно и ненаставно особље учествују у реализацији пројеката ради унапређења рада и 
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наставе и учења. Иако школа егзистира у две зграде и ради у две смене, рад школе је 

организован тако да су у потпуности задовољене потребе ученика у учењу и напредовању. У 

складу са потребама ученика организован је рад библиотеке и педагога у две смене. Двосменски 

рад је заступљен у угоститељском кабинету, што омогућава адекватно обављање практичне 

наставе. Треба напоменути да су услови за рад, хигијенски услови и простор за рад уређени и 

опремљени по свим прописима потребним за ефикасно и квалитетно одвијање школског живота. 

 
-Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 
 
-Када је реч о организацији рада школе и руковођењу, запослени су веома задовољни 

правовременим информисањем и радом директора, који својим радом служи за пример 

запосленима. Највећи део наставника је задовољан активностима које се организују из области 

руковођења. Директор редовно и уредно пише извештаје о реализацији активности и различитих 

пројеката, као и план својих активности и транспарентно их изложи. Наставно особље је у великој 

мери задовољно активностима које се организују у области обезбеђење квалитета. Подела 

обавеза и задужења запослених је јасна, прецизна и правовремена и као таква доприноси 

ефикасности и ефикаснијем раду свих запослених. Сарадња школе са родитељима, Школским 

одбором је у функцији развоја напретка школе, као и сарадња са другим школама, 

организацијама и локалном самоуправом, те доприноси размени искустава и унапређењу 

постојећег знања. У већој мери него раније препознају се специфичности школе, јасна визија 

развоја и вредности које се у школи негују.  Школа је отворена за иновације, како 

самоиницијативно, тако и кроз сарадњу са другим институцијама од важности за школу.  

 

 

 

Тим за самовредновање 
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АКЦИОНИ ПЛАН 

       

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
ПОДРУЧЈА ПОКАЗАТЕЉИ АКЦИОНИ ПЛАН ВРЕМЕНСКА    

ДИНАМИКА 

МОГУЋНОСТ 

ПРОВЕРЕ 

 

 

 

 

 

Планирање и 

припремање 

Годишњи и 

оперативни планови 

рада наставника 

 

Дневне припреме за 

час 

 

Стручна литература 

за припремање часа 

Дневне припреме заснивати 

на специфичностима 

одељења 

Методе и технике рада 

примењивати у складу са 

интересовањима ученика и 

прилагодити наставу 

индивидуалним 

могућностима ученика 

Добре припреме 

размењивати са колегама 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

Школска 

евиденција 

 

 

 

 

 

 

Наставни 

процес 

Годишњи план рада 

и Извештај о раду 

школе 

 

Педагошка 

документација 

(посета часовима) 

 

Припреме 

наставника за час 

Годишњи и 

оперативни планови 

рада наставника 

Двосмерна комуникација 

између наставника и 

ученика 

Усагласити распоред часова 

са обавезама наставника 

Упућивање ученика у 

истраживачки рад 

Посвећивање пажње 

ученицима који спорије 

напредују 

Опремити школу 

савременим наставним 

средствима 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

 

 

Школска 

евиденција 

 

 

 

 

 

 

Учење 

Педагошки увид у 

наставни процес 

Лични дневници 

наставника 

Портфолио 

наставника 

Проверавање да ли ученици 

знају да разликују битно од 

небитног 

Упућивање и подстицање 

ученика да користе додатне 

материјале 

Изношење мишљења 

ученика и одељења при 

вредновању знања 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

Школска 

евиденција 

 

 

 

 

 

 

Праћење 

напредовања 

ученика 

Дневници евиденције 

образовно – 

васпитног рада 

Белешке наставника 

Извештаји о 

напредовању 

ученика 

Записници 

Бележење података за 

приказ напредовања ученика 

Извештавање о напредовању 

ученика и темпу којим 

ученици достижу нивое 

постигнућа у односу на 

прописане задатке и циљеве 

Благовремено информисање 

родитеља о раду, успеху и 

понашању ученика 

 

 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

 

 

Школска 

евиденција 
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Школски одбор Економско - трговинске школе у Пријепољу, 

на седници одржаној 12.09.2019. године, 

 усвојио је Извештај о раду за школску 2018/2019. годину. 

 

 

 

 

 

 

                                                   Председник Школског одбора 

 

                                                      ________________________ 
                    Радоје Милошевић 

                                                             

          

 

             Директор школе 

 

           _________________________ 
                Дуран Ермедин 
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