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1. Увод
Полазну основу за израду Извештаја о раду школе у школској 2020/2021. години
представља План и програм рада за школску 2020/2021. годину.
Извештај о раду Фармацеутско-физиотерапеутске школе за школску 2020/2021.
годину сачињен је на основу извештаја о раду директора школе, помоћника директора,
предметних наставника, координатора практичне наставе, стручних сарадника (педагога,
психолога, библиотекара), руководилаца стручних већа за области предмета, одељењских
већа, стручних тимова, стручних актива за развој школског програма и стручног актива за
развојно планирање, Савета родитеља и Школског одбора.
Током школске 2020/2021.године образовно-васпитни рад се одвијао према
Годишњем плану рада школе за школску 2020/2021.годину. Образовно-васпитни задаци
реализовани су у складу са постојећим условима рада у школи, потребама школе и
средине у којој Школа егзистира и ради.
Већина постављених циљева и предвиђених садржаја је реализована.
Школа је током школске 2020/2021.године образовала ученике у 4 образовна профила у
оквиру подручја рада Здравство и социјачна заштита :
Образовни профил
Фармацеутски техничар
1. Фармацеутски техничар
српски и енглески
2. Физиотерапеутски техничар
3. Козметички техничар
4. Масер

Степен
IV

Одељења
I/2, II/2, III/2, IV/2

IV

I/1, II/1,III1, IV/1

IV
IV
III

I/3,4 II/3,4 III/3,4 IV/3,4
I/6,7 II/6,7 III/6,7 IV/6,7
I/5 II/5, III/5

Рад у протеклој школској години у Фармацеутско-физиотерапеутској школи обухватао је
групно, тимско и индивидуално деловање кроз :








Праћење реализације постављених задатака годишњим планом рада школе,
Остваривање планираних задатака, циљева и исхода,
Остваривање одлука и договора са стручних састанака свих образовних
профила,
Стручно усавршавање наставног кадра ( индивидуално и колективно ),
Праћење и примењивање нових законских регулатива из области образовања
и васпитања,
Сарадњу са локалном самоуправом и друштвеном средином,
Израду пројеката, организацију и реализацију семинара за наставнике,
ученике и стручне сараднике,



Учествовање на многобројним такмичењима и културним манифестацијама
градског, републичког и међународног карактера и друго.
Реализација овако комплексних делатности је била базирана на следећим демократским
принципима :










Прихватању демократских реформи у образовању и васпитању;
Поштовању различитости свих субјеката;
Уважавању слободе избора;
Развијању самосвести и свести о другима;
Развијању самосталности и личне одговорности;
Неговању успешне сарадње;
Неговању достојанства и самопоштовања;
Неговању солидарности

2. Полазне основе
Годишњи план рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе школске
2020/2021.године реализован је у складу са законским и подзаконским прописима и
општим актима школе донетих на основу њих, и то :




















Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 7/2014);
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени
гласник РС-Просветни гласник'' број 9/2015);
Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе
(„Просветни гласник“ бр. 6/03,23/0, 9/05, 11/2016);
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени
гласник РС-Просветни гласник'' број 9/2015); (правилник о полагању завршног испита)
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени
гласник РС-Просветни гласник'' број 3/2018); (правилник о полагању матурског испита);
Правилник о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник РС-Просветни
гласник'',број 14 /2018);
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама (,,Сл.гласник СРС-Просветнигласник''.бр.6/90 и
,,Сл.гласник РС Просветнигласник''. бр.4/91,7/93, 17/93,1/94,2/94, 2/95 ,3/95,8/95,5/96,
2/2002,5/2003,10/2003, 24/2004,3/2005,6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006,
8/2008,1/2009,3/2009,10/2009, 5/2010,8/2010-испр. 11/2013,
14/2013,5/2014,3/2015,11/2016,13/2018 и ,,Сл.гласник РС,бр.30/2019-идр правилник);
Правилник о евиденцији у средњој школи (,,Службени гласник РС'' број
31/2006,51/2006,44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018);
Правилник о националном оквиру образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број
98/2017);
Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број 88/2017);
Закон о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' број 55/2013 и
101/2017);
Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС'' број 27/2018);
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању заштита (,,Службени
гласник РС-Просветни гласник'' број82/2015);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (,,Службени гласник РС’’ број 8172017, 48/2018);
























Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању
деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи,
односно другој школи и породици („Службени гласник РС“, број 70/2018);
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање (,,Сл.гласник РС'', бр.74/2018);
Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (,,Сл.гласник РС'', бр.46/2019);
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (Сл.гласник РС'',
бр.68/2018);
Сретратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023.године
(Сл.гласник РС'', бр.30/18, 2020.године)
Правилник о ближим условима простора, опреме и наставних средстава за остваривање
плана и програма заједничких предмета и стручних предмета у срдњој школи за
образовне профиле трећег и четвртог степена (,,Службени гласник РС-Просветни гласник''
број, 9/11, 52/11);
Правилник о вредновању квалитета рада установе (,,Службени гласник РС-Просветни
гласник'' број, 7/91, 9/91,2/98, 1/03, 2/09);
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 31/2006,51/2006,44/2013,43/2015,48/2018);
Статут школе;
Акт о систематизацији и организацији;
Правилник о раду ;
Правилник о унутрашњем узбуњивању;
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика;
Правилник о оцењивању и правилник о испитима;
Правилник о избору ученика генерације;
Пословник о раду ученичког парламента;
Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика;
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика;
Правилник о ванредним ученицима, ученицима на преквалификацији и доквалификацији;
Правилник о обављању проширене делатности;

3. Школски простор, услови и организација рада
Одлуком Владе Републике Србије 10.априла 2003.год. основана је Фармацеутскофизиотерапеутска школа са седиштем у Београду у улици Донска 27-29.
Школа је смештена у здању некадашње ОШ ''Милош Матијевић – Мрша ''. Састоји из два
објекта: стари који има 878,00 м2 и који је потпуно адаптиран и реконструисан према
високим грађевинским стандардима. Њега чине кабинети за опште образовне и опште
стручне предмете.Други део зграде је површине 2324,00 м2 који је завршен у другом
полугодишту шк. 2006/07.год. Намењен је за кабинете стручно – теоријске и практичне
наставе.
За остваривање наставног плана и програма образовања и васпитања за образовне
профиле у четворогодишњем и трогодишњем трајању као и осталих облика васпитнообразовног рада, користи се простор са укупном површином од 3.202,00 м2 .
У оквиру расположеног простора формирани су садржаји са веома сложеном
технологијом и сложеним инсталацијама водовода и канализације, грејања и
проветравања са прикључењем објекта на даљински систем грејања.
Просторије су распоређене за реализацију опште и стручне наставе на следећи
начин:
Простор за теоријску наставу опште и посебне намене:
- учионице за предмете друштвеног и језичког смера у приземљу;
- учионице за предмете природног и математичког смера на првом спрату.
Физиотерапеутски блок и термотерапија са наставном опремом и пратећим садржајима;
Кабинет за фармакогнозију са галенском лабораторијом и лабораторијом за аналитичку
хемију;
4.Хидро блок, кабинет за масажу и прву помоћ;
5.Козметички блок;
6.Просторија за рад са ванредним ученицима;
7.Библиотека са читаоницом, медијатека и медијаторски кутак ;
8.Педагошко – психолошка служба;
9. Просторија за пријем родитеља;
10.Просторије за наставно особље;
11.Зборница;
12. Просторије за управу,
13. Чајна кухиња

3.1. Ритам радног дана
Школа ради у две смене. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07.55 до
13.55 сати, а друга од 14.00 до 20.00 сати.
Структура трајања часа и пауза између часова:
Час
I
II
III
IV
V
VI
VII

Прва смена
7.55-8.40
8.45-9.30
9.50-10.35
10.40-11.25
11.30-12.15
12.20-13.05
13.10-13.55

Друга смена
14.00-14.45
14.50-15.35
15.55-16.40
16.45-17.30
17.35-18.20
18.25-19.10
19.15-20.00

Теоријска настава се изводи, по правилу, у одељењу до 30 ученика, групи, односно
појединачно, а у складу са наставним планом и програмом/програмом наставе и учења.
Настава вежби и вежби у блоку се изводи: у специјализованим кабинетима ,наставној
бази у другој установи. Време, начин и услови за остваривање вежби и вежби у блоку, ван
просторија школе, утврђују се уговором.
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе
непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској
2020/2021.години организација рада и структура часова су измењени у складу са
препорукама. Часови трају 30 минута. Мали одмори трају пет минута.Након трећег часа је
велики одмор у трајању од 15 минута. Између пре подневне и послеподневне смене
предвиђена је пауза у трајању од два сата. Током паузе врши се дезинфекција школе.
Након завршетка смене (12.10-14.00 и 18.15-20.00 часова) предвиђено је за консултације
ученика са наставником и за дезинфекцију простора.
Час
I
II
III
IV
V
VI
VII

Прва смена
8.00-8.30
8.35-9.05
9.10-9.40
9.55-10.25
10.30-11.00
11.05-11.35
11.40-12.10

Друга смена
14.00-14.30
14.35-15.05
15.10-15.40
15.55-16.25
16.30-17.00
17.05-17.35
17.40-18.15

3.2. Организација рада школе/облици наставе
3.2.1. Редовна настава
У току школске године, програм редовне наставе је реализован у складу са наставни
планом и програмом/програмом наставе и учења. Настава је, ради епидемиолошке
ситуације, реализовала у виду учења на даљину. Планирани фонд часова је реализован. У
неким одељењсима и предметима реализовано и више часова од планираног фонда.
Било је одступања од плана у границама дозвољеног.
Табела: Реализација редовне наставе у школској 2020/2021.год. по разредима и одељењима:

Разред

I

II

III

IV

Одељење

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

Преглед
реализације часова
на нивоу одељења
%
100
104
100
99
99
99
100
99
101
100
100
100
100
99
105
105
99
100
99
101
104
101
99
101
101
101
101

3.2.2. Додатна настава
Овај облик наставе је организован за ученике који се истичу у раду, испољавају
креативност и стваралачки однос у процесу стицања знања, показују
посебноинтересовање, за ученике изнад просечних способности, за ученике који иду на
такмичење и за ученике који су заинтересовани да прошире постојећа знања. Часови су
се изводили изван часова редовне наставе. Због специфичности школске године
припрема организован је мали број такмичења, смотри, сусрета. Из тог разлога мали број
ученика се припремао за учешће.
Припреме су реализоване у виду онлајн и/или индивидуалним консултацијама
ученика и предметних наставника.
Евиденција часова додатне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих
облика образовно-васпитног рада.
Табела: Табела реализације додатне наставе
Наставни
предмет
Српски језик и
књижевност

Разред,
одељење
IV/3,6
УКУПНО

Број укључених
ученика
3

Број реализованих
часова
7

3

7

3.2.3.Допунска настава
За ученике, који из одређених разлога, заостају у савладавању садржаја одређених
предмета, организована је допунска настава током целе године, али и ове године нисмо
задовољни одазивом ученика овом виду образовно-васпитног рада.
За поједине ученике допунски рад се изводио по потреби, зависно од ученика и
потребног времена за савладавање програмских садржаја. Један ученик могао је да се
укључи у допунски рад из више предмета из којих није могао да постигне задовољавајуће
резултате на часовима редовне наставе. Родитељи су на родитељским састанцима
упознати са терминима одржавања допунске наставе за одређени предмет као и
сугестијом предметног наставника да је њихово дете упућено на овај вид рада.
Евиденција часова допунске наставе је вођена у Књигама евиденције осталих
облика образовно-васпитног рада.
Табела: Табела реализације допунске наставе

Наставни
предмет
Математика
Српски језик и
књижевност
Козметологија 4
Медицинска
биохемија
Козметологија
Дерматологија са
негом
Естетска хирургија
Аналитичка хемија
Масажа-вежбе
Патологија

Разред,
одељење

Број укључених
ученика

Број реализованих
часова

IV/ 6,7
IV/3,6

9
6

11
18

IV/ 6,7
II/7

7
22

4
2

IV/ 1
IV/ 6,7

21
30

2
10

IV/ 6,7
II/1,2
III/5
II/5

10
48
8
2
142

2
27
15
2
93

УКУПНО

3.2.4.Припремна настава
Припремна настава је извођена за ученике који се упућују на полагање разредног
испита.Ове школске године два ученика су полагала разредне испите у јунском и
августовском року. Ученик првог разреда полагао је разредни испит из 16 предмета.
Ученик другог разреда полагао је разредни испит из 2 предмета.
Предметни наставници су организовали и реализовали припремну наставу 10% од
укупног фонда часова.
Евиденција часова допунске наставе је вођена у Књигама евиденције осталих
облика образовно-васпитног рада.
Припремна настава реализуј се за ученике који по наставном плану и
програму/програму наставе и учења изучавају руски, немачки језик. Пошто је број
ученика који похађају руски, немачки језик мањи од 15 ученика у групи, није
организована редовна настава већ припремна. Евиденција часова допунске наставе је
вођена у Књигама евиденције осталих облика образовно-васпитног рада.
Припремна настава је реализована за полагање матурског, завршног испита.
Табела: Табела реализације припремне наставе за полагање матурског, завршног испита
за ученике завршних разреда:

Образовни
профил

Разреда

Наставни
предмет

Наставник

Масажа

Драган Димитријевић

Српски језик и књижевност

Биљана Петровић

Фармацеутско технолошке операције и
поступци

Смиљана Соларов

3/5
Масер

Фармацеутски
техничар

4/1,2

Фармацеутска технологија

Фармацеутска хемија са
аналитиком лекова

Фармакогнозија са
фитотерапијом

Српски језик и књижевност
Физикална терапија
Физиотерапеут
ски техничар

Масажа
Специјална рехабилитација

Слободан Ранђеловић
Сузана Ловрета
Тања Здравковић
Сузана Милетић
Ана Костић
Тамара Свић
Драгана Будимир
Ана Костић
Јелена Јанковић
Ана Костић
Дубравка Виторовић

Српски језик и књижевност

Биљана Петровић

Естетска нега
Физикална медицина

Миа Ранђеловић Ђујић
Невена Лазаревић
Слободан Ранђеловић

Масажа
Дерматологија са негом

Дубравка Виторовић
Оливера Лазаревић

Естетска хирургија са негом

Душан Пантић

4/3,4
Кинезиологија

Кинезитерапија

Козметички
техничар

4/6,7

Смиљана Соларов
Ивана Пашић
Андријана кнежевић
Узелац
Јелена Миленковић
Маја Акерман
ФХАЛ 3
Ана Церовић
ФХАЛ 4
Ана Церовић
ФФ 2
Маријана
Милосављевић
ФФ3
Маријана
Милосављевић
Биљана Петровић

Евиденција часова припремне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих облика
образовно-васпитног рада.

3.2.5.Настава у блоку
Блок настава је организована за ученике свих образовних профила. Настава се
реализује према распореду који се прави на почетку школске године.
Евиденција часова припремне наставе је вођена у Књигама евиденције( Едневник).

Табела: Приказ реализације наставе у блоку по разредима и фонд часова
Образовни
профил :

Фармацеутск
и техничар

Предмети

I
разред

Ликовна култура

30 часова

Фармацеутско технолошке
операције и поступци
Прва помоћ

30 часова

II
разред

IV
разред

60 часова

Фармацеутска технологија

60 часова

Фармакогнозија са
фитотерапијом
Фармацеутска технологија

30 часова
60 часова
30 часова

Фармакогнозија са
фитотерапијом
Фармацеутска хемија са
аналитиком лекова

30 часова

Физикална терапија масажа

60 часова

Кинезиологија

60 часова

Специјална рехабилитација

30 часова

Ликовна култура

30 часова

Прва помоћ

60 часова

Масажа
Физиотерапеут
ски техничар

III
разред

60 часова

Кинезиологија

60 часова

Масажа

60 часова

Физикална терапија масаж

90 часова

Масер

Физикална терапија масажа

60 часова

Кинезиологија

60 часова

Специјална рехабилитација

30 часова

Ликовна култура
Прва помоћ
Масажа

30 часова
60 часова
60 часова

/
/
/

Масажа

60 часова

/

Култура тела

60 часова

/
180
часова
60 часова

Масажа

Козметички
техничар

Основи клиничке медицине
Ликовна култура

30 часова

Масажа

30 часова

Прва помоћ

60 часова

Масажа

30 часова

Естетска нега

60 часова

Естетска нега

60 часова

Физикална медицина

30 часова

Козметологија

30 часова

Основи клиничке медицине

30 часова

/
/

Естетска нега

60 часова

Козметологија

30 часова

Дерматологија са негом

30 часова

3.3. Структура запослених

Табела : Број наставника према радном времену
Радно време

Пуно радно
време

1/2 и дуже
радног времена

До ½ радног
времена

Свега радника

Неодређено

59

7

2

68

Одређено

4

4

1

9

Укупно наставника

77

Табела : Структура наставног особља

Директор
1

Помоћник
директора

Координатор
практичне
наставе

Стручних
сарадника

0,5

1

3

Магистри

Специјалисти

5

12

Висока
спрема

Наставника
77

Виша спрема

39

УКУПНО

21

77

Табела :Структура наставника према полу и годинама
Број наставника

Радни стаж
до 5

5-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

Свега

Мушки

3

2

1

1

1

/

/

8

Женски

4

11

12

32

5

2

3

69

Укупно

7

13

13

33

6

2

3

77

3.3.1. Одељењске старешине
Табела: Одељења и одељењске старешине
I
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7

Ивана Милојевић
Јелена Стојиљковић
Весна Гамбирожа
Горан Марић
Снежана Грдинић
Невена Лазаревић
Радмила Панзаловић

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

Мирјана Стаменковић
Биљана Васић
Татјана Станковић
Бојана Лукић
Елизабета Марот
Снежана Мимић
Дубравка Виторовић

II
IV

2/1 Снежана Спаравало
2/2 Данијела Пешић Јовановић

4/1 Зорица Ђукић

2/3 Сања Ђуричић

4/2 Смиљана Соларов

2/4
2/5
2/6
2/7

4/3
4/4
4/6
4/7

Драгана Михајловић
Татјана Јанковић
Хермина Ћосић
Весна Станојев Петров

Сузана Ловрета
Јелена Јанковић
Милош Ристановић
Биљана Петровић

3.3.2.Стручна већа и руководиоци стручних већа
Табела: Стручна веча и руководиоци стручних већа :
Стручно веће за области:
ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
- Прва група предмета
- Друга група предмета
ГРУПА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И
ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
- Прва група предмета
- Друга група предмета
- Трећа група предмета
- Четврта група предмета

Руководилац
Радмила Панзаловић
Петар Алексић
Славица Марковић
Александра Ракићевић
Оливера Лазаревић
Ивана Пашић
Миа Ђуић Ранђеловић
Тамара Савић

4. Ученици
4.1. Редовни ученици
На образложен предлог плана уписа у први разред школске 2019/2020.године. Школи је
одобрен упис ученика у први разред за следеће образовне профиле:
1. Фармацеутски техничар
30
Фармацеутски техничар српски и енглески
30
2. Физиотерапеутски техничар
60
3. Козметички техничар
60
4. Масер
30
Табела :Табеларни приказ броја одељења по разредима и образовним профилима;
Број одељења по разредима
I разред
Образовни профил
II разред III разред IV разред УКУПНО
Фармацеутски техничар
1
2
1
2
1
2
1
2
8
Фармацеутски техничар
1
1
1
0
српски и енглески
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Масер

УКУПНО

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
-

8
8
3

7

7

7

6

27

Укупан број ученика уписаних у школску 2020/2021,годину је 781 ученик размештених у 27
одељења.
На крају другог полугодишта укупан број ученика је 780 је 573 (73,46%) девојка, 207
(26,53%) младића.

Табела: Табеларни приказ броја ученика на крају наставне 2020/2021.године по
образовним профилима :
Разред

I

II

Образовни профил
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Масер
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Масер

Број
одељења
1

Број ученика

УКУПНО

1
2
2
1
1

31
62
61
25
25

208

1
2
2
1

32
60
59
29

205

29

III

IV

Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Масер
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
УКУПНО

1

30

1
2
2
1
1

29
60
58
27
12

1
2
2

32
62
54

203

164

27

780

4.2. Ванредни ученици

Преглед уписаних ученика у први разред ради преквалификације идоквалификације у
школској 2020/2021. години
Образовнипрофил
Број ученика
Фармацеутски техничар
13 ученика
Физиотерапеутски техничар
48 ученика
Козметички техничар
7 ученика
Maсер
0 ученик
Укупно
68 ученика
Преглед уписаних ванредних ученика у првиразред у школској 2020/2021. години
/
/
Укупно
/
Преглед ученика уписаних у школској 2020/2021. Години који су променили статус по
одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Образовни профил
Разред
Број ученика
/
/
/
Укупно
/
Преглед ученика који су дипломирали у школској 2020/21. години
(закључно са јунским испитним роком)
Образовнипрофил
Бројученика
Фармацеутски техничар
4
Физиотерапеутски техничар
10
Козметички техничар
2
Масер
0
Укупно
16 ученика

Преглед термина реализованих испитних рокова у школској 2020/2021. години
Испитни рок
Термини одржавања испитних рокова
Септембарски
17.09.2020-30.09.2020
Октобарски
19.10.2020.-30.10.2020.
Новембарски
16.11.2020-27.11.2020.
Децембарски
17.12.2020. - 29.12.2020.
Јануарско-фебруарски
18.01.2021- 29.01.2021.
Мартовски
16.03.2021- 26.03.2021.
Априлски
19.04.2021.-29.04.2021.
Мајско-јунски
17.05.2021- 27.05.2021.
Јулски
28.06.2021-09.07.2021.
Августовски
20.08.2021-30.08.2021.
*Због епидемиолошке ситуације у Републици Србијиод 18.децембра 2020. године
ученицима је почео зимски распусти због промена у школском календару децембарски
испитни рок је реализован од 10.12.2020. до 17.12.2020.

координаторка за ванредне ученике, Сања Вуков

5. Образовно-васпитни резултати ученика
5.1. Успех ученика и изостанци са наставе на крају школске године
ПРВОГ разреда
Разред,
одељењ
е

Број ученика

М

Ж

Недов
ољан
успех

Позитиван успех

УКУПН
О

УКУПН
О

Одличан
укупно

5,0

врло.
добар

добар

2

Неоцење
ни

Средња
оценa

одељења

довољан

I/1
I/2
I/3

7

22

29

29

19

11

8

4

27

31

31

30

17

1

4,93

15

17

32

32

24

7

8

4,64

I/4
I/5
I/6
I/7

13
13

17
12

30
25

30
24

22
8

4
1

8
16

-

31

31

31

16

-

15

52

30
156

30
208

30

208

13
132

3
43

17
73

Укупно

63,76%

4,49

4,58
4,24

1

4,35
4,41
3

-

-

-

4,33

35,26%

Изостанци ученика
Оправдани

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
Укупно

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

1127
1083
689
1274
1987
826

38,86
34,94
21,53
42,47
79,48
26,65

5

0,17

41

1,28

25
30

1,00
0,97

1132
1083
730
1274
2012
856

39,03
34,94
22,81
42,47
80,48
27,61

1948

64,93

6

0,20

1954

65,13

8934

42,95

107

0,51

9041

43,47

Позитиван успех постигло 207 ученика. Један ученик је неоцењен из 16 предмета, упућен
је на полагање разредног испита у јунском и августовском року.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану (6 ученика)
завршили су разред са позитивним успехом.

5.2. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ДРУГОГ разреда

Разред,
одељењ
е

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

Број ученика

Позитиван успех

М

Ж

УКУП
НО

УКУПНО

6

19

25

25

укупно
10

6
20
15
14
2
1
64

26
10
15
15
28
28
141

32
30
30
29
30
29
205

32
30
30
28
30
29
205

27
13
11
3
13
13
90

Одличан

44,1%

Недов
ољан
успех

врло.
добар

доба
р

5,0
7

7

8

14
1
3
3
28

5
13
11
19
16
33
84

4
5
7
1
3
28

37,9%

13,6%

Неоцењ
ени

Средња
оценa
одељења

дово
љан
3,98
4,79
4,17
4,22
3,84
4,26
4,19
-

-

-

4,11

Изостанци ученика
Оправдани

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

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

1122
847
1406
1693
1770
1204
1488
9530

44,88
26,47
46,87
56,43
61,03
40,13
51,31
46,49

75
45
63
111
48
64
406

3,00
1,50
2,10
3,83
1,60
2,21
1,98

1197
847
1451
1756
1881
1252
1552
9936

47,88
26,47
48,37
58,53
64,86
41,73
53,52
48,47

Позитиван успех постигло 204 ученика. Један ученик је неоцењен из 2 предмета, упућен је
на полагање разредног испита у јунском року.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану (6 ученика)
завршили су разред са позитивним успехом.

5.3. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ТРЕЋЕГ разреда
Разред,
одељење

Број ученика

М

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6

Ж

УКУПН
О

Недово
љан
успех

Позитиван успех
УКУПН
О

Одличан
укупн
о

5,0

врло.
добар

добар

1

11
3
14
15
17

19
26
16
15
10

30
29
30
30
27

30
29
30
30
27

19
26
18
23
14

10
18
4
11
5

10
3
10
6
10

4

25

29

29

18

4

11

2
1
3

Неоце
њени

Средња
оценa

одељења

довољ
ан

4,44
4,87
4,38
4,64
4,38
4,57

III/7
Укупно

1

27

28

28

22

4

6

65

138

203

203

140

56

56

7

27,58%

3,44%

68,9%

-

-

4,64
4,76

-

Изостанци ученика
Оправдани

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

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

1275
1685
1588
1864
760
1052
8224

43,97
56,17
52,93
69,04
26,21
37,57
40,51

1
58
9
48
56
43
215

0,03
1,93
0,30
1,78
1,93
1,54
1,06

1276
1743
1597
1912
816
1095
8439

44,00
58,10
53,23
70,81
28,14
39,11
41,57

Сви ученици трећег разреда (203) ученика) постигли су позитиван успех.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану (4 ученика)
завршили су разред са позитивним успехом.
Ученици III/5 одељења, образовни профил масер, чије школовање траје три године
изашли су на полагање завршног испита.
5.4. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ЧЕТВРТОГ разреда
Разред,
одељење

Број ученика

М

Ж

Недово
љан
успех

Позитиван успех

УКУПН
О

УКУП
НО

Одличан

врло.
добар

добар

11
32

3
20

1
-

4,78
4,93
4,7

10

12

12

1

31

32

32

IV/3

10
11
2

22
19
29
27

32
30
29
29

32
30
29
29

25

13

7

22
17

9
2

7
11

20

4

9

164

127

51

35

2

21,34%

1,21%

26

138

164

одељења

довољ
ан

5,0

2

IV/7
Укупно

Средња
оценa

укупно

IV/1
IV/2
IV/4
IV/6

Неоце
њени

77,4%

1
1

4,55
4,48
-

-

4,55
4,67

-

Изостанци ученика
Оправдани

IV/1
IV/2

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

260
127

21,67
3,97

3
19

0,25
0,59

263
146

21,92
4,56

IV/3
IV/4
IV/6
IV/7
Укупно

1686
1362
1802
1077
6314

52,69
45,40
62,14
37,14
38,50

57
50
36
165

1,78
1,67
1,24
1,01

1743
1412
1802
1113
6479

54,47
47,07
62,14
38,38
39,51

Сви ученици трећег разреда (164 ученика) постигли су позитиван успех.
Једна ученица која је похађала наставу по индивидуалном образовном плану завршила је
разред са позитивним успехом.
Сви ученици су остварили право на полагање матурског испита.

5.5. Успеха ученика I-IV разреда на крају школске године
Број ученика

Позитиван успех

Разред

Одличан
М

Ж

УКУПНО

УКУПНО

укупн
о

5,0

врло.
добар

добар

довољ
ан

Недово
љан
успех

Неоцењ
ен

СРЕДЊА
ОЦЕНА

I

52

156

208

208

132

43

73

3

1

4,35

II

64

141

205

205

90

28

84

28

1

4,11

III

65

138

203

203

140

56

56

7

4,76

IV

26

138

164

164

127

51

35

2

4,67

Укупно

207

573

780

780

489

178

248

40

-

-

2

4,47

Изотанци ученика

Оправдани
I
II
III
IV
УКУПНО

Неоправдани

УКУПНО

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

8934

42,95

107

0,51

9041

43,47

9530

46,49

403

1,97

9933

48,46

8224

40,51

215

1,06

8439

41,57

6314

38,50

165

1,01

6479

39,51

33002

42,31

890

1,14

33892

43,45

5.6.РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у школској 2020/2021.години
5.6.1.Извештај о полагању МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Матурски испит за образовни профил фармацеутски техничар састоји се три сегмента:
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста
3. Матурски практични рад

Матурски испит реализован је:
-

Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 07.06.2021.
Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 11.06.2021.
Матурски практични рад 08.06.2021 09.06.2021.

Полагању матуре приступило 44 ученика из одељења IV-1, IV-2.
Резултати
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
Испит из српског језика и књижевности одржан је 07.06.2021.
Теме које су ученици добили су:
1. Хамлетова борба са светом зла
2.Неподношљива усамљеност човека у делима савремене књижевности
3.Сећање је једини рај из ког не можемо бити прогнани
4.Корачам у будућност, стрепим и надам се
Чланови комисије за преглед писмених радова били су:
1. Биљана Петровић- председник комисије
2. Данијела Пешић-Јовановић-наставница
3.Бојана Лукић-наставница

Од (44)ученика који су изашли на испит, испит је положило (44) ученика.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Српски језик и књижевност
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
38
4
2

IV 1
11
1

IV2
27
3
2

4.85

4.92

4.78

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 11.06.2021..
Тест обухвата питања из следећих стручних предмета :
-Фармацеутско технолошке операције и поступци
-Фармацеутска технологија
-Фармакогнозија са фитотерапијом
-Фармацеутска хемија са аналитиком лекова.
Чланови комисије за преглед били су:
1.Андријана Кнежевић-Узелац-наставница
2.Оријана Стефановић-наставница
3.Весна Станојева-Петров-наставница
Испит за проверу стручно-теоријских знања у ванредном јунском року реализован је 17.06.2021.

Чланови комисије за преглед били су:
1.Андријана Кнежевић-Узелац-наставница
2.Јелена Миленковић-наставница
3.Весна Станојева-Петров-наставница
Испиту је приступио један ученик и положио.
После ванредног јунског рока

Ученици су постигли следећи успех:
успех

Провера стручно теоријских знања
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан
Средња оцена

укупно
27
9
3
5

IV 1
2
5
1
4

IV2
25
4
2
1

4.11

3.42

4.81

3. Матурски практични рад

Овај сегмент матурског испита реализован је 08.06.2021 и 09.06.2021.
Чланови комисија за оцену практичног рада били су:
За одељење IV1
1. Јелена Миленковић-председник комисије
2.Смиљана Соларов-наставница
3. Славица Радовановић-социјални партнер
За одељење IV2 (ако је било више комисија навести број комисија)
1. Јелена Миленковић-председник комисије
1. Ивана Пашић-наставница

2. Маријана Милосављевић-наставница
3.Славица Радовановић-социјални партнер

2. Маја Акерман-наставница
3. Милица Радојчић-социјални партнер

Од (44)ученика који су изашли на испит, испит је положило (44) ученика.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Матурски практични рад
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
44

IV 1
12

IV2
32

5.00

5.00

5.00

Од (44) ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента
матурски испит са позитивним успехом положило је (44) ученика , Ученици су постигли
следећи успех:
Матурски испит
успех

број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
34
9
1

IV 1
7
5
1

IV2
27
4

4.62

4.44

4.81

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је (25) ученика.
Резултати матурског испита по одељењима
Матурски испит
успех
Српски језик и књижевност:
Тест стручно теоријских
знања
Практични рад
Средња оцена

укупно
4.85
4.11

IV 1
4.92
3.42

IV2
4.78
4.81

5.00
4.62

5.00
4.44

5.00
4.81

Председник комисије, Јелена Миленковић

5.6.2. Извештај са МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Матурски испит за образовни профил физиотерапеутски техничар састоји се три сегмента:
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста
3. Матурски практични рад

Матурски испит реализован је:
-

Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 07.06.2021.
Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 11.06.2021.
Матурски практични рад 10.06.2021

Полагању матуре приступило 62 ученика из одељења 4/3 и 4/4.
Резултати
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
Испит из српског језика и књижевности одржан је 7.6.2021.
Теме које су ученици добили су:
1. Хамлетова борба са светом зла
2. Неподношљива усамљеност човека у делима савремене књижевности
3. Сећање је једини рај из кога не можемо бити прогнани
4. Корачам у будућност, стрепим и надам се
Чланови комисије за преглед писмених радова били су:
1. Биљана Петровић-наставница
2. Данијела Пешић Јовановић-наставница
3. Бојана Лукић-наставница

Сви ученици су положили матурски испит.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Српски језик и књижевност
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
34
20
7
1
4,40

IV 3
19
12
1
/
4,56

IV4
15
8
6
1
4,23

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 11.6.2021.

Тест обухвата питања из следећих стручних предмета :
- Физикална терапија,
- Кинезиологија,
- Кинезитерапија,
- Масажа
- Специјална рехабилитација.

Чланови комисије за преглед били су:
1. др Ана Костић-наставница
2. др Дубравка Виторовић-наставница
3.др Слободан Ранђеловић-наставник
Сви ученици су положили матурски испит.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Провера стручно теоријских знања
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
36
17
6
3
4,38

IV 3
17
9
3
3
4,25

3. Матурски практични рад

Овај сегмент матурског испита реализован је 10.6.2021.
Чланови комисија за оцену практичног рада били су:
За одељење IV3 (две комисије)
1. Весна Гамбирожа - председник комисије
2. Тамара Савић-наставница
3. Немања Савић - социјални партнер
1. Горан Марић - председник комисије
2. Сузана Милетић-наставница
3. Мирослава Ђорђевић - социјални партнер
За одељење IV4 (две комисије)
1. Мирјана Стаменић - председник комисије
2. Тања Здравковић-наставница
3. Наташа Гутеша - социјални партнер
1. Драгана Будимир - председник комисије
2. Сања Петронијевић-наставница

IV4
19
8
3
/
4,53

3. Милош Макарић - социјални партнер
Сви ученици су положили матурски испит
Ученици су постигли следећи успех:
Матурски практични рад
број ученика

успех
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан

Средња оцена

укупно
56
4
2
/
4,87

IV 3
27
3
2
/
4,78

IV4
29
1
/
/
4,96

Сви ученици који су приступили полагању матурског испита су положили сва три сегмента
матурског испита са позитивним успехом.
Ученици су постигли следећи успех:
Матурски испит
успех

број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
40
19
3
/
4,74

IV 3
20
10
2
/
4,56

IV4
20
9
1
/
4,63

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 21 ученика.
Резултати матурског испита по одељењима:
Матурски испит
успех
Српски језик и књижевност:
Тест стручно теоријских
знања
Практични рад
Средња оцена

укупно
4,40
4,38

IV 3
4,56
4,25

IV 4
4,23
4,53

4,87

4,78

4,96

4,55

4,53

4,57

Председник комисије, Тамара Савић

5.6.3.Извештај о полагању МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Матурски испит за образовни профил физиотерапеутски техничар састоји се три сегмента:
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста
3. Матурски практични рад

Матурски испит реализован је:
-

Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 7.6.2021.
Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 11.6.2021.
Матурски практични рад 8.6.2021.

Полагању матуре приступило 58 ученика из одељења IV6 i IV7.
Резултати
1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност
Испит из српског језика и књижевности одржан је 7.6.2021.
Теме које су ученици добили су:
1. Хамлетова борба са светом зла
2. Неподношљива усамљеност човека у делима савремене књижевности
3. Сећање је једини рај из кога не можемо бити прогнани
4. Корачам у будућност, стрепим и надам се
Чланови комисије за преглед писмених радова били су:
1. Биљана Петровић-наставница
2. Данијела Пешић Јовановић-наставница
3. Бојана Лукић-наставница

Од 58 ученика који су изашли на испит, испит је положило 58 ученика.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Српски језик и књижевност
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
30
25
3
0
4,46

IV 6
15
11
3
0
4,41

IV 7
15
14
0
0
4,52

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 11.6.2021.
Тест обухвата питања из следећих стручних предмета :
-

Естетска нега
Масажа
Физикална медицина
Дерматологија са негом
Естетска хирургија са негом

Чланови комисије за преглед били су:
1. Оливера Лазаревић,нставница
2. Маја Ћосовић,наставница
3. Сања Вуков,наставница
Од 58 ученика који су изашли на испит, испит је положило 58 ученика.
Ученици су постигли следећи успех:
успех

Провера стручно теоријских знања
број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
48
9
1
0
4,81

IV 6
21
7
1
0
4,69

IV 7
27
2
0
0
4,93

3. Матурски практични рад

Овај сегмент матурског испита реализован је 8.6.2021.
Чланови комисија за оцену практичног рада били су:
За одељење IV6
1. Хермина Ћосић - председник комисије
2. Сара Бекић Вујичић-наставница
3. Исидора Симеуновић - социјални партнер
За одељење IV7
1. Миа Ранђеловић Ђујић - председник комисије
2. Татјана Јанковић-наставница
3. Ана Миличевић - социјални партнер
Од 58 ученика који су изашли на испит, испит је положило 58 ученика.
Ученици су постигли следећи успех:

Матурски практични рад
број ученика

успех
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан

Средња оцена

укупно
54
3
1
0
4,92

IV 6
29
0
0
0
5,00

IV 7
25
3
1
0
4,83

Од 58 ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента матурски
испит са позитивним успехом положило је 58 ученика , Ученици су постигли следећи
успех:
Матурски испит
успех

број ученика

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Средња оцена

укупно
46
12
0
0
4,80

IV 6
20
9
0
0
4,70

IV 7
26
3
0
0
4,90

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 27 ученика.
Резултати матурског испита по одељењима :
Матурски испит
успех
Српски језик и књижевност:
Тест стручно теоријских
знања
Практични рад
Средња оцена

укупно
4,46
4,81

IV 6
4,41
4,69

IV 7
4,52
4,93

4,92

5,00

4,83

4,73

4,70

4,76

Председник комисије, Снежана Мимић

Табела: Табеларни приказ резултата на матурском испиту

Структура матурског испита
Постигнуће ученика, средња оцена
Образовни профил

ФАРМАЦЕУТСКИ
ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ
ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ
ТЕХНИЧАР

Средња оцена

Испит из језика и
књижевности–
српски језик и
књижевност

Испит за
проверу
стручно
теоријских
знања у виду
теста

Матурски
практични рад

4,85

4,11

5,00

4,62

4,40

4,38

4,87

4,55

4,46

4,81

4,92

4,73

4,57

4,38

4,93

4,63

Средња
оцена

5.6.2. Извештај са ЗАВРШНОГ ИСПИТА за образовни профил:
МАСЕР
Завршни испит за образовни профил Масер реализован је 03.06.2021.
Полагању завршног испита приступило 27 ученика из одељења III/5.
У оквиру завршног испита ученик извршава један радни задатак којим се проверава стеченост
стручних компетенција.

Чланови комисија за оцену практичног рада били су:
I комисија
1. Драган Димитријевић - председник комисије
2. Маја Мирковић-наставница
3. Снежана Ракић - социјални партнер
II комисија

1. Александар Бисић - председник комисије
2. Марија Митровић-наставница
3. Ана Ђорђевић - социјални партнер
Резултати
Сви ученици су положили завршни испит.
Ученици су постигли следећи успех:

Провера практичних знања
успех

Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Укупно ученика

Број
ученика
22
1
2
2
27

Средња оцена

4,59

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 20 ученика.
По прилагођеном програму завршни испит полагало је 4 ученика. Ученици су постигли одличан
успех.

Председник комисије, Драган Димитријевић

5.7. Резултати ученика на ТАКМИЧЕЊИМА школске 2020/2021.године
5.7.1. Учешће на такмичењима у складу са календаром Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Предмет

1.

Српски језик и
књижевност
(такмичење у
рецитовању)

Време
одржавања

Разреди и
одељења у којима
је одржано
такмичење

Број
ученика

март

4.разред
4-2, 4-4

3

Презиме
и име
наставни
ка
Петровић
Биљана

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

2.

Презиме и име
ученика

Одељење

Николић
Кристина

4-4

Српски
1.место
језик и
књижевнос
т
(такмичење
у
рецитовањ
у)

Лана Пантовић
Андреа
Маринковић
Христина
Тимотијевић
Лена Папић
Магдалена
Јанковић
Николина
Балан
Теодора
Вранић
Анђела
Пауновић

III3
III7
II3

Физичко
васпитање
Кошарка

Уна Влаховић

II4

III4
III7
II4
II4
II4

Предмет

Резултат

1.место

Презиме и
име
наставника
Петровић
Биљана

Радмила
Панзаловић

Време
одржавања
април

мај, 2021.

3.

4.

Ива Пешић
Милица Ћосић
Анђела
Радовановић
Милица
Катанчевић
Драгана Ристић
Емилија
Петровић
Кристина
Младеновић
Ана Мицић

II4
II2
III6

Дамјан
Ранковић
Филип Масал
Лазар
Катанчевић
Марко Јеликић
Матеја Дадић
Матеја
Милићевић
Никола
Ранковић
Зеленовић
Огњен
Михајло
Нићифоровић
Павле
Милићевић

II3
II3
I5

I5
II3
I5

Физичко
васпитање

Радмила
Панзаловић

мај, 2021.

учешће

одбојка

I6
I6

I5
I5
III5

Физичко
васпитање
Кошарка

2.место

Радмила
Панзаловић

мај, 2021.

II3
II3
III5
III5

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

2.

Презиме и име
ученика

Одељењ
е

Николић
Кристина

4-4

Зеленовић
Огњен
Дадић Матеја
Катанчевић
Лазар
Јеликић Марко

2/3
1/5
1/5
1/5

Предмет

Резултат

Српски језик
и
књижевност
(такмичење у
рецитовању)

1.место

Физичко
васпитање
Баскет 3на3

учешће

Презиме и
име
наставника
Петровић
Биљана

Радмила
Панзаловић

Време
одржавања

Април 2021.

мај, 2021.

3.

4.

5.

Јанковић
Магдалена
Андреа
Маринковић
Лана Пантовић
Христина
Пантовић
Дамјан
Ранковић
Никола
Ранковић
Лана Пантовић
Андреа
Маринковић
Христина
Тимотијевић
Лена Папић
Магдалена
Јанковић
Николина
Балан
Теодора
Вранић
Анђела
Пауновић

3/7
3/7
3/3
2/3

Физичко
васпитање
Баскет 3на3

1.место

2-3
2-3

Физичко
васпитање
стони тенис

3.место

III3
III7
II3
II4

Физичко
васпитање
Кошарка

учешће

Радмила
Панзаловић

мај, 2021.

Радмила
Панзаловић

септембар,
2020.

Радмила
Панзаловић

мај, 2021.

III7
II4
II4
II4

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

2.

Презиме и име
ученика
Тијана
Глигоријев,
Андреа
Ивановић,
Сара
Симоновић

Одељењ
Предмет
е
3-2
Регионално
такмичење
ученичких
компанија

Јанковић
Магдалена
Андреа
Маринковић
Лана Пантовић
Христина
Пантовић

3/7
3/7
3/3

Физичко
васпитање
Баскет 3на3

Резулта
т
1.место

Презиме и име
наставника
Биљана Васић

Време
одржавања
19-23. април

Радмила
Панзаловић

мај, 2021.

1.место

2/3

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

2.

3.

Презиме и
име ученика

Одељењ
е

Тијана
Глигоријев,
Андреа
Ивановић,
Сара
Симоновић
Николић
Кристина

Екипно
Сања
Софронић
Анђела
Пауновић
Теодора
Вранић
Николета
Балан
Јована
Mарковић
Јована Пешић
Анамарија
Вукосављеви
ћ

Предмет

Резултат

3-2

Национално
такичење
ученичких
компанија

без
пласман
а

4-4

Српски језик и
књижевност
(такмичење у
рецитовању)

без
пласман
а

Петровић
Биљана

мај

Физичко
васпитање
(фудбал)

2.место

Милош
Ристановић

мај

4-4

Презиме и
име
наставника
Биљана Васић

Време
одржавања
2-4. јун

2-4
2-4
2-4
1-7
1-7
1-7

5.7.2. Такмичења, смотре и конкурси који нису у систему Министарства просвете,
науке и технолошког развоја

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

Презиме и име
ученика

Одељење

Дадић Матеја
Катанчевић Лазар
Јеликић Марко
Ајданић Страхиња

I5
I5
I5
I5

Предмет/
област/назив
такмичења
Спортске игре
младих

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Резултат

5.место

Презиме и име
наставника
Радмила
Панзаловић

Презиме и име
ученика
1.

Лукић Милина

Одељење
4-3

Предмет/
област/назив
такмичења
Српски језик и
књижевност
(литерарни
конкурс)

Резултат

без пласмана

Презиме и име
наставника
Петровић
Биљана

МЕЂУНАР0ДНО ТАКМИЧЕЊЕ
Презиме и име
ученика

Одељење

1.

Алекса Крстовић

1/1

2.

Стеван Пајовић

1/1

3.

Ања Ристановић

1/1

4.

Ана Милић

3/1

5.

Ксенија Пуретић

4/1

6.

Миња Табаковић

2/1

7

Ања Филиповић

2/6

8

Андријана
Селаковић
Анђела Ђорђевић

3/4

1/2

11

Катарина
Ситарица
Јован Ђоровић

12

Аиша Асани

1/6

13

Лана Пантовић
Лена Папић
Николина Балан
Анамарија
Вукосављевић

III3
II4
II4
I7

9
10.

1/2

1/4

Предмет/
област/назив
такмичења
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021
Енглески језик Hippo 2021

Резултат

Презиме и име
наставника

прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
ПЛАСМАН У
ПОЛУФИНАЛЕ
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
прелиминарна
рунда
ПЛАСМАН У
ПОЛУФИНАЛЕ
прелиминарна
рунда

Зорица Ђукић

34. Београдски
маратон
трка- штафетни
полумаратон

4.место у
категорији
средњих
школа

Радмила
Панзаловић

Зорица Ђукић
Зорица Ђукић
Зорица Ђукић
Зорица Ђукић
Снежана
Спаравало
Снежана
Спаравало
Снежана
Спаравало
Снежана
Грдинић
Снежана
Грдинић
Снежана
Грдинић
Снежана
Грдинић

5.8. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ
Током школске 2020/201године велики број ученика/ца је учествовао у бројним
наставним, ваннаставним активностима.
Велики број ученика узео је учешће у реализацији бројних пројеката , такмичењима и
активностима.
Табела: Табеларни приказ похвањених, награђених ученика по разредима:

Разред
I
II
III
IV
Свега

Похваљени
112
81
142
97
432

Награђени
43
28
56
51
178

Укупно
155
109
198
148
610

5.8.1. Носиоци дипломе „ВУК КАРАЏИЋ“ у школској 2020/2021.године
1. Никола Узелац III/5
2. Барбара Мараш IV/1
3. Анђела Антић IV/2
4. Милица Вуловић IV/2
5. Јована Кочић IV/2
6. Ања Радић IV/2
7. Исидора Спасојевић IV/2
8. Зорица Станковић IV/2
9. Марија Трајковић IV/2
10. Бојана Пацина IV/3
11. Симона Бајовић IV/4

5.8.2. УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ:

 Ученик генерације на нивоу школе :
Ања Радић IV/2, фармацеутски техничар

 Ученик генерације на нивоу образовних профила :
-

Фармацеутски техничар : Барбара Мараш IV/1
Физиотерапеутски техничар : Кристина Николић IV/4
Козметички техничар : Николина Маторчевић IV/7
Масер : Никола Узелац III/5

 Најбољи ученик у ваннаставним активностима :
Христина Антић IV/1, физиотерапеутски техничар

 Ученик-најбољи спортиста :



- Соња Софронић IV/4, физиотерапеутски техничар
- Михаило Ничифоровић III/5 масер
Најбољи матурски рад из српског језика и књижевности
- Ракар Александра IV/2, фармацеутски техничар

5.9. Васпитне, васпитно-дисциплинске мере
Табела: Похвале, примењене васпитне, васпитно-дисциплинске мере
ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

Вр.добаро
(4)

ВАСПИТНЕ МЕРЕ

Добро
(3)

29

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

31
32
30
25
31
30
208

Укупно

-

-

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

19
30
24
22
13
4

опомена

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

ПОХВАЛА

5,00
5,00
5,00
4,97
4,97
5,00
5,00
4,99

11
28
13
11
5
13

Добро
(3)

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

30
29
30
30

5,00
5,00
5,00
5,00

19
26
18
24

27

5,00

14

29
28

5,00
5,00

19
22

1
1

29
203

2

-

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

Вр.добаро
(4)

-

2

1
10

опомена

Добро
(3)

мере
УО
Стср.

У о.
већа

1
1

13
94

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

-

7

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
Срења
оцена
владања

25
32
30
29
28
30

Вр.добаро
(4)

Укор
О.В.

13
125

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

мере
Укор
O.С.

-

2

-

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
ВАСПИТНЕ МЕРЕ
опомена
УО
У о.
Стср.
већа

2
3

2

2

1

Укупно

203

5,00

142

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
III/7
III/8

Вр.добаро
(4)

164

-

5

-

ВАСПИТНЕ МЕРЕ

Добро
(3)

12
32
32
30
29
29
Укупно

5

-

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

12
32
25
22
2
4
97

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
опомена
УО
У о.
Стср.
већа

-

-

-

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА
6.1. Извештај о раду ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ за школску 2020/2021.годину
Стандарди компетенција директора укључују скуп знања, вештина и ставова који обликују
његово понашање тако да води ка очекиваним резултатима.
Директор развија и промовише вредности учења и подучавања и развија школу као заједницу
целоживотног учења. Он обезбеђује здраво радно окружење у коме ученици могу квалитетно
да уче и да се развијају, обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног процеса тј.
подстиче процес квалитетног образовања и васпитања за све ученике. Развија добре односе са
родитељима/другим законским заступницима пружа подршку раду Савета родитеља и
Школског одбора, а обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе; праћење,
извештавање, анализу резултата рада установе као и предузимање корективних мера;
обезбеђује одговарајућу структуру и потребан број запослених у установи и систематски прати
и вреднује рад запослених; мотивише их и награђује за постигнуте резултате; ефикасно
управља финансијским ресурсима и ефикасно управља материјалним ресурсима и познаје,
разуме и прати релевантне прописе. Обезбеђује израду општих аката и документације која је у
складу са законом и другим прописима, јасна и доступна свима. Развија и реализује систем
осигурања квалитета рада установе. Обезбеђује и подстиче професионални развој запослених
и ствара позитивну радну атмосферу. Промовише сарадњу установе на националном,
регионалном и међународном нивоу.

На дужност сам ступила 19. 12. 2019. године. Одговорно сам радила водећи рачуна о
законитости рада и успешном обављању делатности школе у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 6//2020. године),
Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 52/2021. године),
Статутом школе, Годишњим планом рада, Развојним, Акционим и Финансијским
планом као и другим подзаконским актима.
Стандарди компетенција директора утврђују критеријуме којима се обезбеђује успешно:








Руковођење васпитно – образовним процесом у установи;
Планирање, организовање и контрола рада установе;
Праћење и унапређивање рада запослених;
Развој сарадње са родитељима/другим законским заступницима, органом
управљања и широм заједницом;
Финансијско и административно управљање радом установе;
Обезбеђење законитости рада установе.

Неопходно је да директор са личним особинама распознаје стратегију развоја образовања,
стилове руковођења и планове са нагласком на мисију, визију и стратегију развоја школе

Планирање и
организовањe
образовноваспитног рада
установе
Стручно
усавршавање
запослених; Рад у
стручним
органима

Рад на
међуљудским
односима: са
ученицима,
родитељима и
запосленима

Организациони
послови
Правни послови

Подручја рада
директораменаџера
установе

Инструктивно
педагошки увид
и надзор у све
видове
образовно
васпитног рада

Унапређивање
материјално –
техничке
опремљености
установе

Сарадња са
стручним
институцијама и
друштвеном
средином
Аналитички рад
утврђивање
кадровских
потреба

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА УСТАНОВЕ

ПОДРУЧЈЕ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

 На почетку наставне и школске 2020/21. године, заједно са
сарадницима, постављена је организациона структура потребна за
нормално функционисање наставе, Годишњи план рада школе.
 Извештај о раду школе за претходну школску годину презентован је
Наставничком већу, Савету родитеља, и усвојен од стране Школског
одбора и прослеђен Школској управи Београд.
 Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су
информације за наставнике потребне за њихово планирање. Подела
задужења за наредну школску годину урађена је у јуну месецу.
 Редовно одржавање консултација и пружање помоћи
наставницима у изради плана и програма рада;
 Организовање и оперативно спровођење донетих планова установе:
организовање процеса планирања и делегирање задатака
запосленима у том процесу, иницирање и надзирање процеса израде
планова у установи, обезбеђивање поштовања рокова у изради
планова;
 Редовно праћење свих доступних информације потребних за
планирање и прослеђивање запосленима.
 Израђен глобални и оперативни план рада директора;
 Обезбеђивање унапређивања комуникацијских вештина запослених у
функцији њихове сарадње са родитељима /другим законским
заступницима;
 Редовна координација рада Стручних органа, Тимова и појединаца у
установи (Записници са Наставничког већа, Стручних органа и
тимова). Сталним учешћем у раду стручних органа доприноси
ефикасној комуникацији између њих.
 Стварање услова да Савет родитеља ефикасно функционише и
подстиче продуктивне везе са органом управљања, стручним
органима школе; и ГО Звездара;
 Подстицање партнерства школе и родитеља/других законских
заступника и тражење њиховог активног укључивања у циљу учења и
развоја деце;
 Обезбеђивање услова да нове чланове органа управљања установе
именује, а старе разреши скупштина јединице локалне самоуправе,
као и да се изаберу нови представници родитеља ученика у орган
управљања који ће бити правовремено и добро информисан о новим
захтевима и трендовима у образовним политикама и пракси како би
обављао своје послове у складу са законом;
 Обезбеђивање података који омогућавају Школском одбору процену
резултата постигнућа ученика;
 Подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају сопствене
циљеве учења и прате свој напредак;
 Обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење за све и да
су ученици заштићени од насиља, злостављања и дискриминације;
 Промовисање иновација и подстицање наставника да користе

савремене методе и технике учења
и примењују савремене
технологије у образовно – васпитном процесу.

 У школи се у складу са важећим прописима спроводи инклузивни
приступ у васпитно-образовном процесу.
 У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени
индивидуалним потребама ученика.
 Организација,праћење и унапређење наставе на даљину
 Обезбеђивање услова за безбедан рад и поштовање превентивних
мера у условима епидемије Корона вирусом

 Oрганизација образовно – васпитног рада установе у свим
подручјима рада;
 Активно учешће у изради предлога распореда часова који је усвојен
на Наставничком већу, овом питању посвећена је посебна пажња;

ОРГАНИЗАЦИЈА ВОР – а УСТАНОВЕ

 Остварена сарадња са секретаријатом и рачуноводством установе у
циљу израде документације за финансирање и праћење законских
прописа;
 Учешће у изради финансијског плана за 2021. годину с обзиром на
специфичност потреба установе. Праћење финансијске ситуације,
планирање текуће потрошње у смислу реализације наставе и
одржавање објекта;
 Управљање финансијским токовима, издавање благовремених и
тачних налога за плаћања и наплату;
 Учешће у тимском раду на изради и реализацији тендера за
опремање установе и њених других потреба;
 Интензивно праћење и реализација плана опремања кабинета
наставним средствима (набавњен је ласер и водено купатило за
реализацију вежби)
 Праћени законски прописи и вођење рачуна о уредности вођења
школске документације и евиденције;
 Планирање људских ресурса у установи и благовремено
предузимање неопходних мера за реализацију плана људских
ресурса(проналажење замена за запослене);
 Планирање развоја материјалних ресурса у складу са оценом
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса;
 Подстицање употребе савремених информационих технологија у

радуу установе и као подршку процесу учења/наставе;
Благовремено обавештавње запослених о седницама Наставничких и
Одељњских већа, као и Стручних органа и тимова.
За време наставе на даљину редовно обавештавање запослених о
свим
дописима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 Обезбеђивање ефикасног процеса самовредновања и коришћење
тих резултата за унапређивање квалитета рада установе.
 Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље редовно
су постављание на огласним таблама у школи (распореди часова,
ваннаставних активности, дежурства, писмених задатака и блок
наставе, отворена врата...).
 Користећи савремене технологије, направљена је група у коју су
учлањени сви наставници како би побољшали свакодневну
комуникациј;





ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД















У циљу што успешније сарадње са родитељима/ другим законским
заступницима кроз родитељске састанке они су детаљно упознати са
условима, организацијом рада и кадровском структуром установе. Том
приликом посећени су родитељски састанци одељења првог разреда;
Праћење савремених кретања у развоју образовања и васпитања и
обезбеђивање сталног стручног усавршавања запослених;
Остваривање сарадње са Ученичким парламентом у циљу постизања и
решавања појединих за ученике значајних питања.
Учешће и подршка у раду школског тима „Инклузивно образовање“;
Подстицање наставника на професионални развој иницирајући процес
самовредновања рада и постављања циљева заснованих на високим
професионалним стандардима подржавајући њихов континуирани
професионални раазвој;
Обезбеђивање једнаких услова како би се наставници усавршавали у
складу са њиховим годишњим планом стручног усавршавања
Кроз инструктивни рад и посете часовима подстицала сам наставнике и
стручне сараднике, инсистирала сам на појачавању рада ваннаставних
активности како би се подстицала креативност ученика и стицала
функционална знања и развој правих стилова живота
Интерним усавршавањем, кроз угледне часове и примере добре
праксе(Светосавска недеља), промовишу се иновације у настави.
Подршка Тиму за развој међупредметних компетенција
У оквируедагошко-инструктивног увида у праћење образовно васпитног
рада у школској 2020/2021 години посећено је 6 редовних часова.
Праћење савремених кретања у развоју образовања и васпитања.
Подршка школском тиму у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за
све“
Подршка школском тиму у оквиру Еразмус пројекта „Велнес и спа



туризам секторски развој вештина“
Наставници су поред редовне наставе спроводили и наставу преко Гугл
учионице,кроз приступум виртуелним учионицама праћен је рад и
пружана подршка;омогућено је да наставници школске таблете користе
од куће

АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД



Подстицањем стручног усавршавања кадрова, њиховом посебном
приступу реализацији програмских садржаја (интерактивна настава ,
консултативни рад, индивидуални рад са ученицима, примена
савремених облика средстава и метода рада), на крају школске
2020/2021. године постигнути су изузетни образовно – васпитни
резултати, у успеху ученика, на Матурском и завршном
Припрема угледних часова и осталих активности везаних за
Светосавску недељу која се у нашој школи традиционално одржава
сваке школске године;
Акценат у опремању установе је стављен на набавку савремених
наставних средстава за општеобразовне, општестручне и ужестручне
предмете
Обезбеђивање услова за уредно вођење е – дневника;
Подржавање тимског рада у свим подручјима унутрашње
организације и технологије и наглашавање посебног значаја и
функције тимског рада која се посебно огледа у раду стручних већа,
припреме угледних часова, ваннаставних активности ученика и сл.;
Подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају сопствене
циљеве учења и прате сопствени напредак;








ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



.Подстицање сарадње и размена искустава као и ширење добре
праксе у установи и заједници









Праћење правилног вођења педагошке документације у циљу
оставривања увида у примену законских прописа и усаглашавање
са актуелним новинама;
Учешће у формирању педагошке документације;
Праћење и редовно остваривање административно – управних
послова;
Праћење остваривања планова и програма;
Сардања са секретаром - планирање и припрема општих аката и
документације;
Обезбеђивање услова да општи акти и документација установе
буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени;
Обезбеђивање услова да општи акти и документација установе
буду доступни онима којима су намењени, као и другим
заинтересованим лицима, у складу са законом;



Сарадња са педагошко-психолошком службом у изради
Оперативног плана рада школе у условима пандемије Ковида-19


Индивидуално стручно усавршавање кроз семинаре на нивоу
општине, града и Републике у организацији стручних институција и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Активно учешће на
имплементацији знања и вештина у вези семинара; Присуствовање и активно
учешће на састанцима Актива директора на општинском и градском нивоу;
Члан Удружења медицинских школа Републике Србије, члан његовог
Председништва и члан ДДРС;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ


Индивидуално стручно усавршавање реализовано је кроз праћење
стручне литературе из области образовно – васпитне проблематике,
законских прописа и финансија;

Учешће на свим семинарима организованим у оквиру програма
стручног усавршавања на нивоу установе и институција признатих од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја са темама:;
-Од доброг плана,преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у
време пандемије Ковида -19,Клет,1 сати 30 мин,вебинар,17.12.2020.
Међупредметне компетенције и њихова
ваннаставним активностима,интерна обука

примена

у

наставним

и

12.Међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа“Нова
реалност у образовању“,Клет,16 сати
Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу
самовредновања,Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,8
бодова
Изазови руковођења установом-законодавни оквир и пракса,Центар за
менаџмент доо,6 бодова
Конференција „Дигитално образовање 2020“,4 бода
Обука за директора,ЗУОВ,104 бода
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима,ЗУОВ,24 БОДА учења

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА




Припремање и вођење седница Наставничког већа ;
Анализа образовно-васпитног рада и давање упутстава за постизање
што бољих резултата ;
 Учешће у раду стручних већа и одељењских већа кроз праћење
реализације планираних садржаја, непосредно решавање одређених
актуелних питања
и давање упутстава за њихово успешно
остваривање;
 Извршни послови огледаће се кроз спровођење одлука и закључака
стручних органа установе ;
 Сарадња са Саветом родитеља и Школским одбором у циљу успешне
реализације плана и програма рада установе;
 Сарадња
са локалном самоуправом ГО Звездара; МПНТР РС;
Секретаријатом за образовање града Београда; Удружењем
медицинских школа Србије; Друштвом директора школа Србије,
културним институцијама, радним организацијама и др. који су
помагали успешну реализацију програмских задатака установе;
 Модернизовање школске библиотеке и обогаћивање библиотекарског
фонда;
 Планирање ђачких екскурзија;
 Рад на спровођењу одлука и закључака са седница стручних органа и
других тела и комисија;
 Сарадња са Тимом за заштиту од насиља, занемаривања и
злостављања
- Стварање безбедног радног и здравог окружења у коме ученици могу
квалитетно да уче и да се развијају. Примена превентивних активности
које се односе на безбедност, да су ученици заштићени од насиља,
злостављања и дискриминације. Сарадња са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја (Јединица за превенцију насиља) и МУПом ГО Звездара;
 Сарадња са Тимом за ИОП
- Стварање услова квалитетног васпитања и образовања за сваког
ученика, уз уважавање специфичности и различитости ученика.
Организација
састанака са родитељима/другим законским
заступницима ученика како би били упознати са свим активностима
унутар установе и аспектима који ће довести до резултата и
напредовања ученика.
 Сарадња са Истраживачком станицом Петница као изванредан
систем увођења младих у науку и истраживачки рад.

МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА

РАД НА УНАПРЕЂЕЊУ

 Посебне активности директора у 2020/2021.години усмерене су на
унапређивање међуљудских односа и стварање позитивне климе у
учионици кроз рад наставника у циљу:

МЕСЕЦ:

СЕПТЕМБАР

- стварање здравог језгра ,
- радне атмосфере на бази дисциплинованог обављања радних задатака,
- међусобног поштовања, разумевања, уважавања
- чувања угледа установе
- подстицање добре комуникације личним примером ;
 Стварање и подржавање радне атмосфере коју карактерише
толеранција, сарадња, посвећеност раду, учењу, охрабрење и подршка за
постизње што бољих резултата;
 Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних
стандарда;
 Прати и вреднује рад запослених, мотивише их и награђује за
постигнуте резултате.
 Прати и награђује ученике и запослене за изузетне постигнуте
резултате.

АКТИВНОСТ:

Осигурање квалитета наставе кроз
праћење реализације образовноваспитног рада према усвојеном
оперативном плану и изабраном
моделу наставе, а у складу са
Стручним упутством за организовање
и остваривање наставе непосредним
путем и путем учења на даљину за
средње школе у шк. 2020/2021.
години које је усвојио Кризни штаб за
сузбијање заразне болести Ковид-19
на седници одржаној 11.09.2020.
Поздравна реч, добродошлицa
ученицима првог разреда
Израда Извештаја о раду директора
школе за школску 2019/2020.годину;
Учешће у изради Извештаја о раду
установе, за школску 2019/2020.
годину
Учешће у изради Годишњег плана
рада школе за школску 20202021.
годину
Учешће у изради четрдесеточасовне
радне недеље за школску 2020/2021..
годину

РЕАЛИЗАЦИЈА:

Помоћници директора, педагошкопсихолошка служба,одељењске
стрешине

Директор
Директор, педагог
Стручна већа, педагог, психолог,
представници Ученичког парламента
Наставници, педагог, психолог,тимови

Помоћници директора, правна,
административно-финансијска ,
педагошко-психолошка

Организовање и учешће у изради ВЕБ
ЦЕНУС-а;
Учешће у изради распореда
дежурства наставника у школској
2020/2021. години
Учешће у изради распореда блок
наставе у школској 2020/2021. години
Успостављање пословне сарадње и
потписивање уговора са наставним
базама;

служба,координатор практичне наставе
Координатор практичне наставе, шеф
рачуноводства и наставник
информатике
Наставници, помоћници директора

Координатор практичне наставе,
руководиоци Стручних већа
Координатор практичне наставе,
секретар

Учешће у организацији рада са
ванредним ученицима у школској
2020/2021. години
Контрола примене противепидемијских
мера у складу са Уредбом о мерама за
спречавање и сузбијање заразне болести
Ковид-19 („Службени гласник РС“ бр.
66/2020,93/2020,94/2020,
100/2020,101/2020 и 111/2020) и
Упутством о мерама заштите здравља
ученика и запослених за основне и
средње школе
Учешће у изради недељног извештаја о
поштовању/непоштовању
епидемиолошких мера у складу са
Дописом бр.610-00-00901/2020-01 од
02.09.2020.
Учешће у планирању и реализацији
информативно-саветодавног рада на
тему пандемије и заштите од Ковида -19
и поштовању усвојених правила
понашања у оквиру редовне наставе и
других облика рада
Учешће на састанку ради договора о
реализацији наставе физичког васпитања
у складу са Стручним упутством о
безбедној реализацији наставе и учења
фиѕичког и здравственог васпитања у
основновном и средњем образовању и
васпитању број 1133/2020

Координатор за ванредне ученике Сања
Вуков, правна, административно-

Организовање састанка одељенских
старешина од првог до четвртог
разреда

Одељењске старешине

Сарадња са епидемиолошком службом
Дома здравља Звездара, Градским
заводом за јавно здравље и
Институтом“Др Батут“
Учешће у обезбеђивању услова и
документације за бесплатну регистрацију
за услуге Googl Suite for Education

Лекари и епидемиолози из наведених
институција

финансијска служба
Одговорно лице Милена Пешић и сви
запослени

Одговорно лице Милена Пешић

Тим за промоцију здравља,педагошкопсихолошка служба,одељењске
старешине, предметни наставници

Наставници физичког васпитања и културе
тела

Милица Ђоковић

Припремње, сазивање и вођење
седнице Наставничког већа

Чланови Наставничког већа

Обраћање Заводу за уџбенике и наставна
средства ради изналажења решења за
уџбенике којих нема на тржишту

Директор

Учествовање у раду Савета родитеља
Учествовање у раду Школског одбора
Учешће у изради Извештаја о
безбедности децe и ученика у школи
за школску 2019/2020. годину
Обављање разговора са родитељима
и доношење одлука о молбама
родитеља за упис ученика;

Представници Савета родитеља
Представници Школског одбора
Секретар школе,домар,педагог ,
Општина Звездара

Учешће на појединачним састанцима са
ученицима и родитељима у циљу
пружања додатне подршке у учењу и
психо-социјалне подршке

Педагошко-психолошка
служба,одељењске старешине

Обављање саветодавног рада са
новим одељењским старешинама и
наставницима;
Обављање контроле сређености
педагошке документације за
претходну школску годину

Наставници и одељењске старешине

Организација и учешће на састанцима са
руководиоцима Стручних
већа,Одељењских већа и
координаторима Тимова ради
унапређења вођења педагошке
документације
Учешће у достави података за израду
програма и плана енергетске
ефикасности града Београда

Руководиоци Стручних већа, руководиоци
Одељењских већа,координатори школских
тимова

Стално праћење прописа на којима се
заснива рад школе и руковођење
школом

Секретар,финансијска служба

Планирање и реализација снимања
часова у складу са Упутством за школе и
наставнике који ће снимати часове
Редовно ажурирање информационог
система Доситеј и достављање потребних
података- недељно и месечно

Бојана Ракочевић, Радмила Панзаловић,
Ирена Марковић,педагог

Педагошко-психолошка служба,
наставници – чланови комисије

Наставници, помоћници и педагошко –
психолошка служба

Секретар,шеф рачуноводства,домар школе

Ана Анић

оперативно извештавање у вези
остваривања програма образовања и
васпитања у складу са мерама
заштите од ширења заразне
болести Covid-19.
Обезбеђивања услова да стручни тим
Телекома Србија АД. обави радове ради
унапређења перфоманси и капицитета
веза између школе и рачунарске мреже
„АМРЕС“

Владета Синђелић

ОКТОБАР

Учешће на семинару „Представљање
Правилника о реализацији
практичне наставе и професионалне
праксе“. Правилник се односи на
образовне профиле који се реализују
по „школском“ моделу средњег
стручног образовања (не дуални
профили)“-16.09.2020. .

Министарство просвете ,науке и
технолошког развоја,KulturKontakt
Austria/ OEAD GmbH, координатор
практичне наставе

Присуствовање часовима и
педагошко-инструктивни рад код
наставника
Учешће у припреми документације за
валидациј за Еразмус-КА2 пројекат
“WeSkill/ Велнес и Спа Туризам
Секторски Развој Вештина
Сарадња са Институтом Конфучије и
Чешком амбасадом ради
организације учења кинеског и
чешког језика у шк.2020/2021. години
Учешће у изради Плана уписа
полазника на програме
преквалификације и доквалификације
за школску 2020/2021. годину
Учешће и подршка у попуњавању
упитника ради прикупљања
стандардизованих података о
средњем образовању у складу са
Законом о званицној статистици и
Уредбом о утврдјивању Плана
званицне статистике за 2020. годину
Организовање и рад на тромесечном
извештавању о реализацији јавних
набавки

Наставници који се спремају за
полагање испита за лиценцу, ментор и
ПП.служба

Учешће на вебинару на
тему "Изазови, дилеме и решења у
раду просвете (предшколске
установе, основне и средње школе01.10.2020.
Праћење оптерећености ученика и
реализације писмених провера знања

Образовни информатор

Учешће на обуци Реализација наставе
оријентисане на исходе учења (SBS20 2600)-10.10.2020.

ЗУОВ

Учешће у обуци за директора школе
10.10. и 11.10. 2020. у Архитектонској
школи
Сарадња са родитељима ученика

ЗУОВ,МПНТР

Сања Вуков

Координатор Мира Стаменковић

Координатор за банредне
ученике,секретар,административни
радник,финансијска служба
Секретар школе,педагог

рачуноводство

Предметни наставници

Родитељи ученика првог разреда

Присуствовање часовима и
педагошко-инструктивни рад код
наставника
Свакодневно праћење финансијских
токова
Стално праћење прописа на којима се
заснива рад установе и руковођење
установе
Припрема Контролних листа за
редован инспекцијски надзор

Наставници који се спремају за
полагање испита за лиценцу, ментор и
ПП.служба
рачуноводство

Учешће у раду Ученичког парламента

Мелита Ранђеловић,Донка Павић,чланови
Ученичког парламента
Ана Јаковљевић,Биљана Васић,ученици

Обезбеђивање услова и подршка у
реализацији активности у оквиру
међународног пројекта „Inoschool“с
циљем промоције предузетништва и
друштвених иновација
Учешће у другом делу обуке за директоре
која се реализовала путем обуке на
даљину од19.10.-31.10.2020.
Организација и праћење реализације
појачаног васпитно-образовног рада са
ученицима са циљем подизања свести
ученика/ученица о важности
придржавања прописаних безбедносних
мера и њихово оснаживање да се тих
мера придржавају у простору школе и
ван њепрема упутству Градског завода за
јавно здравље
Присуство састанку Тима за преглед
педагошке документације
НОВЕМБАР

секретар

Секретаријат за образовање и дечју
заштиту, секретар

ЗУОВ,МПНТР

Чланови Тима

Учествовање у раду Одељењских већа

Наставници Одељењских већа

Припремање и вођење седница
Педагошког колегијума и
Наставничког већа

Чланови Педагошког колегијума и
Наставничко веће

Ућешће на индивидуалним састанцима са
родитењима и ученицима

Одењењске стрешине,педагошкопсихолошка служба

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

Ученик, родитељ, одељењски
старешина, предметни наставник и
педагошко – психолошка служба

Праћење понашања ученика којима је
потребна додатна подршка

Тим за превенцију насиља,злостављања и
занемаривања,ученик,родитељ,одељенски
старешина,педагошко-психолошка служба

Праћење донетих измена у оквиру
актуелних норматива, аката
Прегледање педагошке
документације

МПНТР
Тим за преглед
документације,педагошко –
психолошка служба,помоћник
директора

ДЕЦЕМБАР

Учествовање у раду Школског одбора
Учествовање у раду Савета родитеља

Представници Школског одбора
Представници Савета родитеља

Праћење и подршка у оквиру реализацие
програма Обука за потребе одбране
земље у условима ванредног и ратног
стања.

Одељењске старешине,педагог

Стално праћење прописа на којима се
заснива рад школе и руковођење
школом

секретар

Учешће на онлан конференцији за
наставнике од 06.11.2020. до 03.11.2020.
Организазација и праћење реализације
обележавања Дана рођења Вука
Стефановића Караџића
Учешће у трећем делу обуке за
директоре која је почела од 09.11.2020.
Учешће на обуци „Обука запослених у
образовању за примену праксе
самовредновања у циљу унапређивања
квалитета наставе и учења“ 28.11.2020.
Организација и израда оперативног
плана рада школе у складу са новим
мерама за организацију рада школа и и
изменом школског календара(допис
бр.601-00-00027/9/2020-15) и Упутством
за организацију рада средњих школа до
краја првог полугодишта шк-2020/2021.
бр.611-00-00360/2/2020-03

„Достигнућа младих“

Израда предлога пројекта за
опремање школе и припрема
документације ради учешћа на
јавном конкурсу у оквиру Програма
расподеле инвестиционих средстава
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за 2021.
Праћење реализације наставе на
даљину према Оперативном плану
школе за децембар

Секретар,финансијска служба,Стручна
већа,хигијенско-техничка служба

Анализа недељног извештаја
одељењских стрешина у циљу праћења
укључености ученика на наставу на
даљину и индентификације потешкоћа у
реализацијин наставе
Организација обележавања
Међународног дана људских права(
допис бр. 601-01-00058/2020-20)
Присуство на састанку Тима за
самовредновање

Одељењске стрешине,педагошкопсихолошка служба

Присуство на састанку Тима за
инклузивно образовање

Чланови Тима за инклузивно образовање

Јелена Стојиљковић,предметни
наставници
ЗУОВ
ЗУОВ,МПНТР

Предметни наставници,одељењске
стрешине,педагошко-психолошка служба

Предметни наставници

Предметни наставници,одељењске
стрешине
Чланови Тима за самовредновање

ЈАНУАР

Присуство на акредитованом
вебинару:
Тема:
Од доброг плана, преко ефикасне
евиденције до најбољих резултата и у
време пандемије ковида 19
Предавачи: Биљана Тодоровић и
Јасмина Ђорђевић
17.12.2020 године

Група Klett Србија

Учешће у раду Одељењских већа

Представници Одељењских већа

Организовање новогодишњих
активности за децу запослених

Тим за реализацију Новогодишње
приредбе и пакетића за децу
запослених

Учешће у изради плана уписа за школску
2021/22. годину

Чланови Педагошког колегијума

Припремање и вођење седнице
Наставничког већа
Организовање пописа финансијских и
нефинансијских средстава школе
Организовање припрема за
реализацију Светосавске недеље

Наставничко веће

Рад наприпремеама за реализацију
матурског испита у јануарском испитном
року

Предметни наставници,Стручна већа

Сарадња са Активом директора
средњих школа Општине Звездара

Чланови Актива

Праћење рада у Доситеју
Учешће на вебинару "Како до
квалитетнијег онлајн образовања у
Србији"

Наставник,информатичар
„Libero“организација за младе

Стално праћење прописа на којима се
заснива рад установе и руковођење
установе:
Правилник о стандардима услуга
каријерног вођења и
саветовања(Службени гласник РС
бр.43/19
Организовање и реализација
генералног спремања школе

Секретар,Тим за каријерно вођење

Пописне комисије, рачуноводство и
домар
Стручно веће српског језика и
књижевности

Хигијенско-техничка служба

Припреме и организација рада за почетак Помоћници директора,педагошкодругог полугодишта шк-2020/2021.
сихолошка служба
године
Израда Оперативног плана средње школе Педагошки колегијум
за организацију и реализацију образовноваспитног рада по посебном програму за
рад у условима пандемије вируса Ковид19 за друго полугодиште шк. 2020/2021

Припремање и вођење седница
Педагошког колегијума и

Чланови Педагошког колегијума и
Наставничко веће

ФЕБРУАР

Наставничког већа
Учешће у изради финансијског плана
школе

рачуноводство

Учешће у изради плана јавних набавки

рачуноводство

Учествовање у раду Савета родитеља
Учествовање у раду Школског одбора

Представници Савета родитеља
Представници Школског одбора

Учешће у изради Годишњег извештаја о
радњама предузетзим у циљу примене
Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја

Секретар

Присуство јавним часовима поводом
СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ
Организовање централне свечаности
поводом прославе школске славе
„Светог Саве“
Педагошко-инструктивни рад-посета
часу
Праћење рада и понашања ученика
који имају потребу за додатном
подршком

Тим за обележавање Светосавске
недеље
Стручно веће српског језика и
књижевности

Учешће на састанку поводом плана уписа
за школску 2021/22.

Представници Школске управе

Присуство састанку Тима за
организацију и реализацију
билингвалне наставе
Присуство састанку Тима за маркетинг
школе
Учешће у раду приликом
расписивања јавние набавки за
физичко техничко обезбеђење
ученика
Праћење рада на изради завршног
рачуна
Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

Чланови Тима

Праћење стручног усавршавања
запослених
Преглед педагошке документације
Учествовање у раду Савета родитеља
Учествовање у раду Школског одбора
Ажурирању Информатора о раду
школе

Педагошко-психолошка служба
Ученик, родитељ, одељењски
старешина, предметни наставник и
педагошко – психолошка служба и
тимови

Чланови Тима
Одељењске старешине, Савет
родитеља, Школски одбор,
рачуноводство
рачуноводство
Ученик, родитељ/други законски
заступник, одељењски старешина,
предметни наставник и педагошко –
психолошка служба
наставници
Педагошко – психолошка служба
Представници Савета родитеља
Представници Школског одбора
Секретзар

Присуство стучном скупу у Скупштини
града везано за упис у дуалне образовне
профиле

МАРТ

Учешће у изради Извештаја о
реализованим активностима од 22. до 26.
фебруара поводом обележавања
Међународног дана борбе против
вршњачког насиља у Фармацеутскофизиотерапеутској школи,

Градоначелник,представници
Министарства просвете,науке и
технолошког развоја,Школске управе

Тим за заштиту од
дисриминације,насиља и
злостављања

Пружање подршке у процес уноса
Наставници овлашћени за унос
података у Јединствени информативни података у ЈИСП ,секретар школе
систем ПРОСВЕТЕ.
Преглед педагошке документације(еПедагошко-психолошка служба
дневник)
Учешће у у састављању годишњег
извештаја о функционисању интерне
финансијске контроле
Сарадња са Студентским културним
центром-циклус представљања факултета
Припремање и вођење седница
Педагошког колегијума

Секретар школе, шеф рачуноводства

Организовање и остваривање
образовно-васпитног рада у периоду
од 8. до 12.марта 2021.године;ућешће
у изради Оперативног плана
Фармацеутско-физиотерапеутске
школе за период од 8. до 12.марта
2021.године

Наставници,педагошко-психолошка
служба

Припремање и вођење седница
Наставничког већа

Чланови Наставничког већа

Учешће у раду Председништва УМШ РС у
среду, 10.03.2021.године у 11.00 у
просторијама медицинске школе "Др
Андра Јовановић" у Шапцу;дневни ред
састанка:
1) Реализација наставе и
организација рада школа у
актуелним епидемиолошким
условима
2) Реализација републичких
такмичења медицинских школа у
шк.2020/21.години
3) Финансијски извештај УМШ РС за
2020.годину
4) Разно

Председништво Удружења медицинских
школа,Александар Пајић,градоначелник
Шапца

Пружање подршке у стварању

Ментор, ученици

Тим за каријерно вођење
Чланови Педагошког колегијума

амбијента за остваривање
предузетничког образовања
ученицима ученичке компаније
установе
Сарадња са Сектором за инспекцијски
надзор града Београда-редован
инспекцијски надзор
Састанак поводом расподеле предмета на
којима ће део наставе бити на енглеском
језику од другог до четвртом разреда у
школској 2021/2022. години

Инспектор Нада Шкундрић

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

Ученик, родитељ, одељењски
старешина, предметни наставник и
педагошко – психолошка служба

Праћење рада и пружање подршке
наставницима у гугл учионици током
онлајн наставе

Наставници,педагошко-психолошка
служба

Обавештење о допуњеном издању
Приручника за пројектну наставу и
наставу на даљину у електронској
форми
Сарадња са представницима
Ученичког парламента
Сарадња са Центром Министарства
одбране Звездара и израда Извештај

Наставници

о реализованом обучавању
ученика завршних разреда за потребе
одбране земље у условима ванредног и
ратног стања.
Обавештење о Конкурса за упис ученика у
средњу школу за школску

АПРИЛ

Наставници који изводе наставу у
блибгвалном одељењу,педагог

Представници Ученичког парламента
и ментор
Педагог,одељењске сгтарешине

Наставници

Сарадња са Министрством
просвете,науке и технолошког развоја
,Школском управом,општином
-снимање часова за РТС 3 и РТС
Планета за учење на даљињу
-волонтеризам
-психолошка подршка

Представници наведених надлежних
органа

Сарадња са Активом директора школа са
општине Звездара-вајбер група
Редовно праћење финансијских токова

Чланови Актива директора школа са
општине Звездара
Шеф рачуноводства

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком током
наставе на дљињу
Редовно прослеђивање информациј
добијених од надлежних иституција
Педагошко-инструктивни надзор:
1.Сара Вујкић,естетска нега,одељење
2-7
2.Јелена Милосављвић,биологија,2-3

Ученик, родитељ, одељењски
старешина, предметни наставник и
педагошко – психолошка служба
Сви запослени
Наставници

Стално праћење прописа

Секретар

Обележавање Дана школе преко
дигиталних канала
Учешће у активности Тима за маркетинг –
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА-општина Вождовац
Припреме за организацију наставе од
18.04.2021.
Присуство обуци :
Обука директора и наставника за пружање
подршке школама у процесу
самовредновања

Сви запослени,ученици

Присуство стручном скупу:
12.Међународни симпозијум за
директоре основних и средњих
школа“Нова реалност у образовању“
Учествовање у раду Одељењских већа
Припремање и вођење седница
Наставничког већа

Одобрен од стране Завода за
унапређивање образовања и
васпитања

Информисање чланова Школског одбора и
Савета родитеља-онлајн путем мејла
Учешће у раду Савета родитеља
Учешће у раду Школског одбора
Учешће у изради Развојног плана школе

Чланови Школског одбора и Савета
родитеља
Чланови Савета родитеља
Чланови Школског одбора
Наставници,педгошко-психолошка
служба
Тим за инклузивно образовање

Учешће и подршка у раду Тима за
инклузију на прилагођавању матурског
испита за ученике по ИОП-2
Набавка опреме
Потписивање уговора за реализацију
програма у области безбедности.
Учешће на конференцији Дигитално
образовање 2021.
МАЈ

Праћење стручног усавршавања
наставника
Педагошко –инструктивни надзор:
Горан Димић,историја,1-2
Учешће у пројекту Мерење радона у
устновама образовања и васпитања
Учешће у пројекту Повезан школе

Организовање и учешће у изради
распореда полагања испита за
ванредне ученике и лица на
преквалификацији и доквалификацији
Организовање и учешће у изради
распореда полагања разредних испита
за ученике завршних разреда

Чланови Тима за маркетинг
Сви запослени

Акредитована обика –решење
Министарства просвете,науке и
технолошког развоја 610—0001676/2019-07

Наставници Одељењских већа
Чланови Наставничког већа

Рачуноводство,стручна већа,домар
Представници општине Звездара
Центар за образовне
технологије,Министарство
просвете,науке и технолошког развоја
Наставници
Наставник,педагопшко-псиолошка
служба
Школска управа
Министарство просвете,науке и
технолошког развоја ,домар
Координатор за ванредне ученике

Ученици завршних разреда који уче
немачки и руски језик

ЈУН

Сарадња са Заводом за унапређивање
образовања и васпитања у вези
реализације матурског и завршног
испита

Представници ЗУОВ-а,предметни
наставници

Сарадња са Удружењем медицинских
школа у вези са реализацијом завршног и
матурског испита

Чланови председништва УМШ

Организовање и учешће у изради
распореда полагања матурског испита
и завршног испита;

Наставници, координатори
образовних профила

Учешће на састанку актива директора
општине Звездара
Учешће на бесплатној обуци на
порталу“Чувам те“ за наставнике

Чланови актива

Организовање припрема за упис
ученика у одељење билингвалне
наставе, образовног профила
фармацеутски техничар
Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком
Организовање састанка са члановима
матурског испитног одбора
Праћење реализације матурског и
завршног испита по усвојеном
распореду
Учествовање у раду Комисије за избор
Ученика генерације, образовних
профила, најбољег спортисте и
ваннаставних активности
Учествовање у раду седница
Одељењских већа матурских одељења
Припрема и реализација седнице
Наставничког већа
Стално праћење прописа на којима се
заснива рад школе и руковођење
школом
Састанак са Педагошким колегијумом

Министарством просвете, науке и
технолошког развоја
Сарадња са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја

Ученик, родитељ, одељењски
старешина, предметни наставник и
педагошко – психолошка служба
Комисија
Комисије по образовним профилима

Наставници, чланови Комисије за
избор Ученика генерације,
образовних профила, најбољег
спортисте и ваннаставних активности
Наставници, чланови Одељењских
већа
Наставници, чланови Наставничког
већа
Секретар

Чланови Педагошког колегијума

Учествовање у раду седница
Одељењских већа првог, другог и
трећег разреда

Наставници, чланови Одељењских
већа првог, другог и трећег разреда

Информисање заинтересованих родитеља
и ученика везанно за упис за школску
2021/22.
Праћење активности везаних за изборну
наставу за школску 2021/22.

Родитељи и ученици

Учешће на састанку у општини
Звездара 21.05.2021.

Представници општине

Помоћник директора,одељењске
старешине,родитељи ученици

ЈУЛ

АВГУСТ

Састанак са представницима Стручних
већа
-Подела предмета на наставнике

Представници Стручних већа

Учешће у изради распореда припремне
наставе и распореда полагања разредних
испита у јунском и августовском року

Одељењске
старешине,наставници,помоћник
директора

Учествовање у раду Председништва
УМШ
Гости: представници Министарства
просв ете Зоран Костић и Милош
Благојевић

Изабрани директори медицинских
школа из Србије

Организација праћење генералног
чишћења школе

Хигијенско-техничка служба

Састанак са представницима Стручних
већа
-Подела предмета на наставнике
Састанак са члановима уписне
комисије за школску 2021/22
. годину
Припреме за почетак рада школе за
/нову школску годину 2021/2022.
Учешће на састанцима школских
тимова
Учествовање у раду Савета родитеља

Представници Стручних већа

Учествовање у раду Школског одбора

Чланови Школског одбора

Организација и реализација уписа
редовних ученика у први разред
,ванредних ученика и лица на
преквалификацији и доквалификацији
Припреме за школску 2021/2022.
годину, формирање одељња
Припрема и реализација седнице
Наставничког већа

Чланови уписне комисије,ПП служба
,координатори

Праћење финансијких токова-родитељски
динар
Учешће на састанку актива директора
медицинских школа у Врњачкој бањи 01. и
02. јула 2021.

Шеф рачуноводства,родитељи

Припреме за почетак рада установе
за шкоску 2021/2022. годину
Формирање одељења

Чланови Педагошког колегијума

Учестввање у раду седница
Одељењског и Наставничког већа
Разговор са родитељима ученика
уписаних у први разред, по ИОП - у

Настабници и ПП. служба

Чланови комисије

Рачуноводство, хигијенско-техничка
служба,наставници информатике
Чланови школоских тимова
Чланови Савета родитеља

Уписне комисије, ПП служба
Наставници, чланови Наставничког
већа

Чланови актива и представници
Министарства просвете

ПП служба

Одељењски старешина и ПП. служба

Састанак са Педагошким колегијумом

Чланови Педагошког колегијума

Ажурирање података у ЈИСПУ

координатори

Учешће у припреми поступка за
спровођење ЈН. за обезбеђивање сале
за реализацију часова физичког
васпитања
Припреме за реализацију седнице
Наставничког већа
Састанак са Тимом за Развојно
планирање и Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Секретаријат за образовање и дечју
заштиту, шеф рачуноводства и
наставници физичког васпитања

Израда оперативног плана школе у
условима пандемије вируса Ковид-19

Педагошки колегијум, Тима за

Сатанак Актива директора средњих
школа општине Звездара,26.08.2021.

Наставници, чланови Наставничког
већа
Наставници, чланови Тима и ПП.
служба

обезбеђивање квалитета и развој
установе
Чланови актива

Директор, Јасна Савић

6.2. Извештај о раду ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Током школске 2020/21.године послове помоћника директора реализовалаје Оријана
Стефановић.
Помоћник директора је обављао све послове који проистичу из одредаба Статута школе,
других аката и по налогу директорке школе. Све обавезе предвиђене Годишњим планом и
програмом су реализоване, осим учешћа у раду комисије за васпитно-дисциплинске мере
јер није било потребе за радом ове комисијеу 2020/21. школској години.
Реализоване су следеће активности:






Рад у стручним органима школе: Наставничком већу, Педагошком колегијуму,
Одељенским већима и Стручним већима из области предмета;
Учешће у раду школских тимова: Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и
Тим за кризне интервенције;
Саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима;
Организација замене часова одсутних наставника;
Организација редовног и појачаног дежурства наставника у складу са актуелном
епидемиолошком ситуацијом;













Организација и контрола спровођења превентивних епидемиолошких мера услед
епидемије вируса Covid-19.
Присуство на састанку актива директора ГО Звездара у Медицинској школи на
Звездари и у 7. београдској гимназији;
Организација рада на уредном вођењу педагошке и школске документације
ипраћење евиденције наставника у Књизи дежурства;
Организација догађаја у школи – Светосавска недеља;
Комуникација са колегама у периоду учења на даљину, прикупљање информација о
сарадњи ученика са предметним наставницима;
Прикупљање података о материјалним и техничким могућностима ученика и
наставника за праћење наставе на даљину;
Организација анкетирања ученика о изборним предметима ради организације
изборне наставе;
Координисање у организацији матурског испита за ученике завршних година;
Координисање у организацији матурског испита за ванредне ученике завршних
година;
Координисање у организацији разредних испита;
Координисање у периоду уписа ученика у школу;
Оријана Стефановић ,помоћник директора школе

6.3. Извештај о раду ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Током школске 2020/2021.год. Одржано је осам седница Школског одбора. Услед
специфичне епидемиолошке ситуације од марта 2020. године, седнице су реализоване
електронским путем. Седнице су реализоване према предвиђеном плану рада :
Време
реализације

V седница

22.09.2020.

Активности

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 27.08.2020. године;
2.Анализа почетка рада установе.;
3.Одлука о спецификацији трошкова(висина износа
средстава) за први,други,трећи и четврти разред
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду
(ученички динар,осигурање,обезбеђење, ђачки
ормарићи школска 2020/2021. година,на предлог
Савета родитеља и ђачке униформе за ученике
првог разреда Фармацеутско-физиотерапеутске
школе;

Носиоци
активности

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

4.Извештај комисије за спровођење гласања у
процедури предлога представника родитеља
ученика у Школски одбор Фармацеутскофизиотерапеутске школе,тајним изјашњавањем;
5. Текућа питања;
- Информација са отварања понуда ЈН за
електричну енергију;
- Правила понашања ученика,запослених и
родитеља у Фармацеутскофизиотерапеутској школи;
- Информација-разматрање услова за
реализацију екскурзије у школској
2020/2021. Години;
- Информација о очекивању Закључка града
Београда за обезбеђивање финансијских
средстава за набавку услуга закупа сала и
базена у спортским центрима за редовну
наставу физичког васпитања за потребе
ученика београдских основних и средњих
школа.

VI седница
27.11.2020.
седница
одржана
електронским
путем

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 22.09.2020 .
године;
2.Усвајање Извештаја о образовно-васпитним
резултатита ученика на крају првог
класификационог периода школске 2020/2021.
године;
3.Усвајање Записника о извршеном ванредном
инспекцијском надзору о пријему у радни однос на
неодређено време, по расписаном конкурсу,
наставника ,,групе физиотерапеутских предмета“ у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи у Београду
4.Одлука о попису и образовању комисије за попис
имовине и обавеза Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду са стањем на
дан 31.12.2020. године;
5. Текућа питања
- Доношење Правлиника о интерном
финансијском управљању и контроли у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи
- Информација Министарства просвете, науке
и технолошког развоја о донетој Одлуци о
утврђивању висине школарине за ванредне
ученике средњих школа и План уписа
ванредних полазника у први разред средње
школе на програм преквалификације и
доквалификације, за школску 2020/2021.

Чланови
Школског
одбора,
Председник
Школског
одбора,
Директорка
школе

-

-

VII седница
21.01.2021.

VIII седница
24.02.2021.

годину;
Обавештење о закљученом уговору о закупу
сале за реализацију наставе физичког
васпитања са СЦ ,,Олимп“;
Обраћање Секретаријату за комуналне и
стамбене послове, комисији за сече, како би
се извршило превршавање стабала платана
на безбедну висину у школском дворишту
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 27. 11..2020 .
године;
2.Извештај о образовно-васпитним резултатима на
крају првог полугодишта школске 2020/2021.
године;
3. Информације о Измени школског календара;
4.Разматрање и усвајање Извештаја пописних
комисија;
5.Доношење Финансијског плана Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду за 2021. годину;
6.Доношење плана јавних набавки Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду за 2021. годину;
7. Текућа питања:
- Анализа почетка другог полугодишта
школске 202/2021. године;
- Усвајање Анекса Годишњег плана рада
установе за школску 2020/2021. годину;
- Доношење Одлуке о покретању поступка
јавне набавке:закуп фискултурне сале за
ученике у циљу реализације наставе за друго
полугодиште школске 2020/2021. Године;
- Доношење Одлуке о покретању поступка
јавне набавке за пружање услуга
физичкотехничког обезбеђења
1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске
школе у Београду, одржане дана 21.01.2021.
године;
2. Разматрање Извештаја о реализацији акционог
плана Развојног плана школе за прво полугодиште
школске 2020/2021. године;
3.Разматрање извештаја Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за прво полугодиште 2020/2021.
године;

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

4.Разматрање и усвајање Извештаја првог циклуса
самовредновања школске 2020/2021. Године;
5.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном
усавршавању наставника, стручних сарадника у
првом полугодишту школске 2020/2021. Године
6.Разматрање првог (полугодишњег) Извештаја о
раду директорке Фармацеутско - физиотерапеутске
школе у Београду и раду школе у првом
полугодишту за школску 2020/2021. годину;
7. Разматрање и усвајање Извештаја пописних
комисија и директора школе о попису имовине,
извора средстава и обавеза на дан 31.12.2019.
године;
8.Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и
годишњег обрачуна Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду за 2020. годину;
9. Текућа питања

IX седница
23.03.2021.

X седница
28.04.2021.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске
школе у Београду, одржане дана 24.02.2021.
године;
2.Доношење измена и допуна Статута
Фармацеутско-физиотерапеутске школе

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске
школе у Београду, одржане дана 23.03.2021.
године;
2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају треће класификације, школске
2020/2021.године ;
3. Правилник о изменама Правилника о календару
образовно-васпитног рада средњих школа за
школску 2020/2021.годину (,,Службени гласник РСПросветни гласник'',број 110-00-305/2/2020-03, од
12.04.2021.год.);
4. Представљање записника о редовном
инспекцијском надзору ;
5.Информисање о спроведеном поступку јавне
набавке услуга физичко-техничког обезбеђења;
6.Избор члана (испред Школског одбора) за избор
ученика генерације, образовног профила,спортисте
и ваннаставних активности Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду,школске

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе
Седница
одржана
електронским
путем
Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

XI седница
14.07.2021.

2020/2021;
9. Текућа питања
- Израда новог Развојног плана школе за
период 2021-2026.година;
- Конкурс за упис ученика у први разред
средње школе за школску 2021/2022. годину
- Портал“Мојасредњашкола“
- Национална платформа против
насиља“Чувам те“
1..Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 28.04.2021 .
године;
2. Усвајање Извештаја о образовно – васпитним
резултатима и резултатима постигнутим на
завршном и матурском испиту, школске 2020/2021
године;
3.Усвајање Извештаја о проглашењу Ученика
генерације, образовног профила, ваннаставних
активности и спортисте;
4.Усвајање Извештај о упису ученика у
Фармацеутско-физиотерапеутску школу;
5.Извод из регистра одобрених уџбеника;
6.Усвајање Извештаја о реализацији акционог плана
Развојног плана шшколе за школску 2020/2021.
годину;
7.Доношење Развојног плана школе за период
2021-2026.;
8. Усвајање другог (полугодишњег) Извештаја о
раду директорке Фармацеутско-физиотерапеутске
школе и раду установе у школској 2020/2021
години;
9.Усвајање Извештаја Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за школску 2020/2021. годину;
10.Усвајањ годишњег Извештаја о самовредновању
рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
школску 2020/2021. годину;
11.Разматрање Извештаја о намени коришћења
средстава родитељског динара у школској
2020/2021 години;
12. Именовање Комисије за утврђивање
критеријума за чијим је радом престала потреба за
пуним или непуним радним временом;
13. Школски програм Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду;
14. Доношење одлуке о давању у закуп школског
простора:
15..Одлука о покретању поступка јавне набавке за

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

закуп спортске сале.
16. Текућа питања
XII седница
31.08.2021.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 14.07.2020 .
године;
2.Усвајање Извештаја о раду Школског одбора
школска 2020/2021.;
3.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању
Годишњег плана рада Школе за школску 2020/2021.
годину;
-извештај о реализацији акционог плана развојног
плана за школску 2020/2021. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директора и раду школе за школску 2020/2021.
годину;
5.Доношење Годишњег плана рада Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду за школску
2021/2021. годину;
-акциони план Развојног плана за школску
2021/2022.
6 Доношење Годишњег плана рада директора
школе за школску 2021/2022. годину.;
7.Усвајање плана рада Школског одбора за школску
2021/2022. годину;
8.Усвајање извештаја о стручном усавршавању
запослених и плана стручног усавршавања
запослених за школску 2021/2022. годину;
9.Усвајање Годишњег извештаја о самовредновању
рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
школску 2020/2021. годину;
01.Доношење одлуке о покретању поступка јавне
набавке за електричну енергију;
12.Нацрт предлога Финансијског плана и Плана
јавних набавки за 2021. годину;
13.Организација образовно-васпитног рада у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи у школској
2021/22:
14. Извештај о упису ученика у први разред после 3.
упсног круга
- трећи уписни круг
15. Текућа питања;
- Пројекат Унапређивање међупредметне
компетенције ученика Одговоран однос
према здрављу

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
7.1. Ивештај о раду НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Током шлолске 2020/2021.годне одржано је 14 седница Наставничког већа. Ради
епидемиолошке ситуације један број седнице је реализован електронским путем, уз помоћ
Google meet платформе. Седнице су реализоване према предвиђеном плану рада :
МЕСЕЦ:

14.
СЕПТЕМБАР

30 .
СЕПТЕМБАР

АКТИВНОСТ:
1. Усвајање записника са седнице
Наставничког већа, одржаног 31. 08. 2020.
године;
2. Анализа почетка рада установе за школску
2020/2021. годину;
- Анализа реализације наставе по
посеебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19;
3. Именовање ментора за увођење
приправника у посао;
4. Извештај о учешћу школе у снимању часова
за ученике средњих стручних школа;
5. Ванредни ученици;
6. Текућа питања

1.

2.

3.
4.
5.

6.

18.
НОВЕМБАР

Усвајање записника са претходне седнице
наставничког већа, одржане 14.09.2020.
године;
Анализа реализације наставе по посеебном
програму за рад у условима пандемије
вируса Covid-19
Предлог оперативног плана Фармацеутскофизиотерапеутске школе за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада по
посебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19 за октобар
месец;
Реализација наставних садржаја у вези
пандемије вируса Covid-19
Светосавска недеља ;
Ванредни ученици;
Разно

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 30.10.2020.год.

РЕАЛИЗАЦИЈА:
Наставничко веће;
Директор школе;
Помоћник директора;
Педагог;
Координатор за
ванредне ученике

Наставничко веће;
Директор школе;
Помоћник директора;
Педагог;
Координатор за
ванредне ученике

Наставничко веће
Директор школе;

2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају прве класификације,
школске 2020/2021.године:
- Успех ученика на нивоу
одељења:позитиван, недовољан,
неоцењен;
- Изостнци ученика на нивоу одељења
(укупно оправданих, неоправданих, укупан
број изостанака по ученику);
- Васпитне и васпитно-дисциплинске
мере,мере друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада;
- Мере за побољшљње успеха;
3. Анализа реализације наставе по посеебном
програму за рад у условима пандемије
вируса Covid-19;
4.
Реализација свих видова образовноваспитног рада;
5. Извештај Тима за ослобађање од наставе
физичког васпитања -ученици који су
ослобођени наставе физичког васпитања;
6. Ванредни ученици;
7. Текућа питања

Помоћник директора,
Педагог;
Координатор за
ванредне ученике

27.
НОВЕМБАР

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 18.11.2020.год.;
2. Нове мере за организацију рада и измена
школског календара о образовно-васпитном
раду за основне и средње школе у школској
2020/2021.години, број 601-00-0027/9/202015, од 27.11.2020.године;
3. Упутство за организацију рада средњих школа
до краја првог полугодишта школске
2021/2021.године, број 611-00-00360/2/202003, од 27.11.2020.године;
4. Разматрање и усвајање Оперативног плана
Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
децембар месец школске 2020/21.године;
5. Текућа питања

Наставничко веће
Педагог
Директор школе
Комисија
Координатор за
ванредне ученике

23.
ДЕЦЕМБАР

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 27.11.2020.год.;
2. Усвајање извештаја Одељењских већа од
првог до четвртог разреда о
- образовно - васпитним резултатима на
крају првог полугодишта, школске

Наставничко веће
Директор школе
Помоћник директора
Координатор за
ванредне ученике
Педагог

3.
4.
5.
6.
7.

8.

15.
ЈАНУАР

8.

2020/2021.године;
- Успех ученика на нивоу разреда и школе
(позитивни, недовољни и неоцењени);
- Изостанци ученика на нивоу разреда и
школе (оправдани, неоправдани, укупно и
по ученику);
- Предлог ученика за похвале (похваљују се
одлични ученици и ученици који су
постигли посебне резултате у
ваннаставним активностима),
- Предлог васпитних и васпитнодисциплинских мера;
Анализа реализације наставе (редовна,
изборна,блок и консултативна);
Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата ученика;
Предлог плана уписа ученика за школску
2021/2022.годину;
Договор о реализацији СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ
Ванредни ученици
Разно

1. Усвајање Записника са претходне седнице
Наставничког већа одржане 23. 12. 2020.
године;
2. Усвајање извештаја о раду стручних већа за
области предмета;
3. Усвајање извештаја о реализацији Развојног
плана школе за прво полугодиште школске
2020/2021.године;
4. Усвајање извештаја Тима за заштиту од
дискриминације,насиља, злостављања и
занемаривања за прво полугодиште школске
2020/2021.године;
5. Организовање остваривања образовноваспитног рада током другог полугодишта
школске 2020/2021.године. Израда и усвајање
Оперативног плана Фармацеутскофизиотерапеутске школе за друго полугодиште
школске 2020/21.године;
6. Светосавска недеља;
7. Ванредни ученици;
8. Разно

1. Усвајање записника са предходне седнице

Наставничко веће
Директор школе
Помоћник директора
Координатор за
ванредне ученике
Педагог
Психолог

Наставничко веће

АПРИЛ

Наставничког већа, одржане 03. 2021. год.
2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају треће класификације,
школске 2020/2021.године:
- Успех ученика на нивоу одељења:позитиван,
недовољан, неоцењен;
- Изостанци ученика на нивоу одељења (укупно
оправданих, неоправданих, укупан број
изостанака по ученику);
- Васпитне и васпитно-дисциплинске мере,
мере друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада;
- Мере за побољшљње успеха
- Анализа реализације свих видова образовноваспитног рада у условима пандемије вируса
Covid-19;
3. Извештај Тима за ослобађање од наставе
физичког васпитања - ученици који су
ослобођени наставе физичког васпитања;
4. Усвајање распореда извођења припремне
наставе за полагање матурског, завршног
испита;
5. Именовање Комисије за избор ученика
генерације на нивоу школе, на нивоу
образовних профила, најбољег ученика у
ваннаставним активностима и ученика –
најбољег спортисте;
6. Ванредни ученици;
7. Усвајање полугодишњег извештаја о раду
директора школе и раду школе;
8. Упознавање са изменама и допунама Статута
школе;
9. Информисање о редовном инспекцијском
надзору
10. Текућа питања

Директор;
Помоћник директора;
Координатор за
ванредне ученике
Педагог ;
Психолог

1.
ЈУН

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 8.04.2021.год.
2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима завршних разреда на крају другог
полугодишта, школске 2020/2021.године:

Наставничко веће
Директор;
Помоћник директора;
Педагог;
Психолог;
Координатор за
ванредне ученике

-

-

-

Успех ученика на нивоу
одељења:позитиван, недовољан,
неоцењен;
Изостнци ученика на нивоу одељења
(укупно оправданих, неоправданих, укупан
број изостанака по ученику);
Предлог ученика за похвале (похваљују се
одлични ученици и ученици који су
постигли посебне резултате у

3.

4.
5.
6.

7.

ваннаставним активностима);
- Васпитне и васпитно-дисциплинске
мере,мере друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада.
Извештај о реализацији наставе (редовна,
изборна,блок и консултативна, припремна
настава за полагање завршног,матурског
испита);
Распоред реализације завршног, матурског
испита;
Усвајање предлога комисија за полагање
МАТУРСКОГ и ЗАВРШНОГ испита;
Ванредни ученици;
Разно

15.
ЈУН

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 1.јуна
2021.године;
2. Усвајање извештаја Одељењског већа о
постигнутим резултатима на ЗАВРШНОМ и
МАТУРСКОМ испиту;
3. Проглашење Ученика генерације
- на нивоу школе;
- на нивоу образовних профила;
- најбољег ученика у ваннаставним
активностима и
- ученика –најбољи спортиста
4. Анализа резултата другог циклуса
самовредновања школске 2020/2021.године;
5. Ванредни ученици;
6. Разно

18.
ЈУН

1. Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 15.јуна
2021.године;
2. Усвајање извештаја Одељењског већа о
постигнутим резултатима на МАТУРСКОМ
испиту након поновљеног јунског испитног
рока;
3. Разно

25.
ЈУН

7. Усвајање записника са седнице
Наставничког већа, одржаног 18. 06. 2021.
године;

Наставничко веће;
Директор;
Помоћник директора;
Педагог;
Психолог;
Координатор за
ванредне ученике

Наставничко веће
Директор
Директор
Педагог,

8. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултати на крају другог полугодишта
школске 2020/2021.год.
 Успех ученика на нивоу разреда и средња
оцена разреда;
 Изостанци ученика на нивоу разреда
(збирно – оправдани, неоправдани и
укупно изостанака и број изостанака по
ученику);
 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере,
мере друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада;
9. Реализација наставног плана и програма
(редовна,изборна, блок и консултативна);
10. Усвајање предлога ученика за похвале
(похваљују се сви одлични ученици, а
посебно ученици са просеком 5,00 );
11. Утврђивање ученика за разредне, поправне
испите;
 Усвајање распореда извођења
припремне наставе за полагање
разредних , испита у јунском року;
 Усвајање распореда полагања
разредних испитау јунском року.
12. Изборна настава-опредељење ученика за
школску 2020/2021.годину;
13. Извештај трећег циклуса самовредновања ;
14. Избор уџбеника за школску
2020/2021.годину;
15. Организација уписа ученика у школску
2021/2022.годину, Комисија за упис;

16. План израде Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада за школску
2020/21. годину и Годишњег плана рада
за школску 2021/22.годину;
17. Ванредни ученици;
18. Разматрање Школског програма у оквиру
припреме за школску 2020/2021.годину;
19. Анализа извештаја o реализацији Развојног
плана школе за школску 2020/2021.године;
20. Извештај и анализа резултата истраживања
Тима за међупредметне компетенције;
21. Преглед педагошке документације: матичне
књиге, књига дежурства и књига евиденције
осталих облика образовно-васпитног рада;

Психолог
Координатор за
ванредне ученике

22. Разно

14.
ЈУЛ

23. Усвајање записника са седнице
Наставничког већа, одржаног 25. 06. 2021.
године;
24. Усвајање извештаја о реализованим
разредним испитима у јунском року;
25. Утврђивање ученика за разредне, поправне
испите у августовском року;
- Усвајање распореда извођења
припремне наставе за полагање
разредних,поправних испита у
августовском року;
- Усвајање распореда полагања
разредних,поправних испитау
августовском року;
26. Извештај са уписа ученика првог разреда
школске 2021/2022.године,
1. Израда Извештаја о плану рада школе, за шк.
2020/21. годину
- Извештај Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за школску
2020/2021.годину;
- Извештај о реализацији програма стручног
усавршавања за школску
2020/2021.годину;
2. Усвајање Годишњег извештаја о раду Стручних
већа за област предмета, за школску 2020/21.
годину;
3. Извештај о раду директорке и установе за шк.
2020/21. годину;
4. Разматрање Развојног плана школе за период
2021-2026.година;
5. Разматрање акционог развојног плана школе
за школску 2021/2022.годину;
6. Информације о реализацији пројекта
Унапређивање међупредметне компетенције
ученика Одговоран однос према здрављу”
7. Предлог одељењских старешина за школску
2020/2021.годину;
8. Извештај одељењских старешина о упису
матураната на факултете;
9. Избор члана за Школски одбор;
10. Разно

Наставничко веће
Директор
Директор
Педагог,
Психолог,
Координатор за
ванредне ученике

19.
АВГУСТ

1. Усвајање записника са седнице
Наставничког већа, одржаног 14. 07. 2020.
године;
2. Разматрање , усвајање Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада школе за
школску 2019/2020.год.;
3. Припреме за израду Годишњег плана рада
школе
4. Разматрањ Извештаја о раду директора и раду
школе за школску 2020/2021 годину
5. Усвајање Плана рада директора школе за
школску 2021/2022 годину
6. Предлог одељењских старешина за школску
2021/2022.годину;
7. Предлог распореда часова за школску
2021/2022.годину;
8. План активности до 31.08.2021. године;
9. Организација матурског испита у августовском
испитном року
10. Ванредни ученици;
11. План активности у склопу пројекта
Унапређивање међупредметне компетенције
ученика Одговоран однос према здрављу;
12. Извештај о упису ученика у први разред после
2. Упсног круга
-трећи уписни круг
13. Разно

Наставничко веће;
Директор;
Помоћник директора;
Педагог;
Психолог;
Координатор за
ванредне ученике

31.
АВГУСТ

1. Усвајање записника са седнице
Наставничког већа, одржаног 26. 08. 2021.
године;
2. Усвајање извештаја о реализованим

Наставничко веће;
Директор;
Помоћник директора;
Педагог;
Психолог;
Координатор за
ванредне ученике

разредним и поправним испитима у
августовском року;

3. Извештај о реализованом матурском
испиту у августовском испитном року
школске 2019/20.године;
4. Разматрање и усвајање Годишњег плана
рада Фармацеутско-физиотерапеутске
школе, за школску 2021/2022.годину;
-акциони план Развојног плана за школску
2021/2022. годину;

5. Разматрање и усвајање годишњег Плана и
програма директорке за школску
20212022.годину;
6. Школски календар за школску
2020/2021.годину;
7. Усвајање распореда часова за школску
2020/2021.год:
обавезна настава,изборна
настава,факултативна настава,настава у
блоку, ЧОС/ЧОЗ, писмена провера знања,
додатна и допунска настава,
индивидуализовани рад,
секције/слободне активности, дежурства
наставника, пријем родитеља и посете
часовима;
8. Припрема за почетак школске
2020/2021.год:
- организација првог часа одељњског
старешине;
- организација првог родитељског
састанка;
- конституисање Савета родитеља;
- формирање Ученичког парламента;
9. Ванредни ученици;
10. Именовање ментора за увођење
приправника у посао;
11. Разно

7.2. Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Током шлолске 2020/2021.годне одржано је 15 седница Педагошког колегијума. Током
реализације наставе на даљину седнице су реализоване онлаин, путем апликације
зум.Седнице су реализоване према предвиђеном плану рада :
АКТИВНОСТ
I седница
1.

Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
10.9.2020.

РЕАЛИЗАТОР

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник

2.

3.
4.

5.

24.08.2020. године;
Анализа реализације наставе по
посеебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19;
Иницијална процена ученика;
Извештај о учешћу наше школе у
снимању часова за ученике средњих
стручних школа;
Разно

директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

II седница
1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
10.09.2020. године;
2. Анализа реализације наставе по
посеебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19
Предлог оперативног плана
Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
организацију и реализацију образовноваспитног рада по посебном програму за
рад у условима пандемије вируса Covid-19
за октобар месец;
3. Реализација наставних садржаја у вези
пандемије вируса Covid-19;
4. Светосавска недеља ;
5. Разно

30.9.2020.

III седница
1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
30.09.2020. године;
2. Анализа реализације наставе по
посеебном програму за рад у условима
пандемије вируса Covid-19;
3. Анализа резултата иницијалне
процене/тестирања ученика;
4. Реализација наставе у блоку;
5. Реализација Иницијативе о увођењу
садржаја обучавања за потребе одбране
земље у школски систем Републике Србије
завршних разреда, школске
2020/2021.година;
6.
Правилник о плану и програму
образовања и васпитања за заједничке
предмете у стрчним и уметничким
школама, ("Сл.гласник СРС-Просветни

23.10.2020.

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

гласник''бр. 6/90 i " Сл.гласник СРС-Просветни
гласник''бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95,
3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003,
24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006,
12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009,
5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013,
5/2014, 3/2015, 11/2016 i 13/2018,
"Сл.гласникРС ", бр. 30/2019 – др.правилник,,
Сл.гласник СРС-Просветни гласник''бр.
15/2019 i 15/2020)
7.
8.

Израда новог развојног плана школе за
период 2021-2026.године;
Разно

IV седница
1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
23.10.2020. године;
Нове мере за организацију рада и измена
школског календара о образовноваспитном раду за основне и средње
школе у школској 2020/2021.години, број
601-00-0027/9/2020-15, од
27.11.2020.године;
Упутство за организацију рада средњих
школа до краја првог полугодишта
школске 2021/2021.године, број 611-0000360/2/2020-03, од 27.11.2020.године;
Организовање и остваривање образовноваспитног рада током децембра
2020.године . Израда и усвајање
Оперативног плана Фармацеутскофизиотерапеутске школе за децембар
месец школске 2020/21.године;
Текућа питања

V седница
1.

27.11.2020.

Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
27.11.2020. године;
Анализа резултата првог циклуса
самовредновања школске
2020/2021.године;
Самовредновање- област
самовредновања у првом циклусу
самовредновања;
Правилник о изменама Правилника о

2.12.2020.
Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

5.
6.

7.

календару образовно-васпитног рада
средњих школа за школску
2020/2021.годину (,,Службени гласник РС'',
,,Просветни гласник'' бр.18 од
2.12.2020.године);
Договор о реализацији СВЕТОСАВСКЕ
НЕДЕЉЕ
Предлог плана уписа ученика
Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
школску 2021/2022.годину;
Текућа питања

VI седница
7. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
2.12.2020. године;
8. Анализа успеха ученика након првог
полугодишта школске 2020/21.године;
9. Подношење извештаја и анализа рада
стручних већа за области предмета у
првом полугодишту;
10. Подношење извештаја и анализа рада
стручних актива и школских тимова у
првом полугодишту школске
2020/2021.године:
- Тим за развојно планирање;
- Стручни актив за развој школског
програма;
- Тим за самовредновање;
- Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва;
- Тим за професионални развој;
- Тим за каријерно вођење и
саветовање;
- Тим за инклузивно образовање;
- Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања;
- Тим за маркетинг школе;
- Тим за промоцију здравља;
- Тим за праћење реализације
билингвалне наставе;
- Тим Вики гимназијалац;
- Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе
11. Анализа извештаја o реализацији
Развојног плана школе за прво

14.1.2021.
Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

12.

13.

14.

15.
16.

полугодиште школске 2020/2021.године;
Анализа резултата првог циклуса
самовредновања школске
2020/2021.године;
Анализа и извештај о реализацији
активности Тима за превенцију
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања ученика током првог
полугодишта школске 2020/2021.године;
Анализа и извештај о реализацији плана
стручног усавршавања наставника
стручних сарадника током првог
полугодишта школске 2020/2021.године;
Светосавска недеља;
Текућа питања

VII седница
1.

2.

3.

4.

3.03.2021.

Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 14.1.2021.
године;
Упутство за организацију рада средњих
школа од 8. до 12.марта 2021.године, број
611-00-00360/4/2020-03, од
08.03.2021.године;
Организовање и остваривање образовноваспитног рада у периоду од 8. до
12.марта 2021.године. Израда и усвајање
Оперативног плана Фармацеутскофизиотерапеутске школе за период од 8.
до 12.марта 2021.године,
Текућа питања

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

VIII седница
1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 3.3.2021.
године;
2. Редовни инспекцијски надзор
3. Израда новог Развојног плана школе за
период 2021-2026.година
4. Текућа питања

31.03.2021.

IX седница

13.04.2021.

1.

Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане
31.03.2021. године;

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник

2.

3.

4.

Правилник о изменама Правилника о
календару образовно-васпитног рада
средњих школа за школску
2020/2021.годину (,,Службени гласник РСПросветни гласник'',број 110-00305/2/2020-03, од 12.04.2021.год.);
Организовање и остваривање образовноваспитног рада од 19.априла 2021.године.
Израда и усвајање Оперативног плана
Фармацеутско-физиотерапеутске школе;
Текућа питања

X седница

директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

22.04.2021.

1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 13.04.2021.
године;
2. Анализа успеха ученика након трећег
класификационог периода школске
2020/21.године;
3. Организација матурског испита за ученицу
која прати наставу по ИОП-у;
4. Анализа и извештај о реализацији плана
стручног усавршавања наставника стручних
сарадника током трећег класификационог
периода школске 2020/2021.године;
5. План реализације другог циклуса
самовредновања;
6. Пројекат ,,Квалитетно образовање за све'';
7. Израда новог Развојног плана школе за
период 2021-2026.година;
8. Текућа питања
XI седница
1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 22.04.2021.
године;
2. Анализа резултата другог циклуса
самовредновања школске 2020/2021.године;
3. Реализације трећег циклуса
самовредновања;
4. Израда новог Развојног плана школе за
период 2021-2026.година;
5. Избор уџбеника за школску
2021/2022.годину-допуна списка изабраних
уџбеника;
6. План организације изборне наставе за
шкоску 2021/2022.године;
7. Формирање тимова за израду Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада за
школску 2020/2021. годину и Годишњег

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог
Марија Црнојевић, психолог

10.06.2021.
Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

плана рада за школску 2021/2022.годину;
8. Текућа питања
XII седница

2.07.2021.

1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 10.06.2021.
године;
2. Анализа извештаја о образовно-васпитним
резултати на крају другог полугодишта
школске 2020/2021.год.
3. Анализа резултата трећег циклуса
самовредновања школске 2020/2021.године;
4. Подношење извештаја и анализа рада
стручних већа за области предмета у првом
полугодишту;
5. Подношење извештаја и анализа рада
стручних актива и школских тимова у првом
полугодишту школске 2020/2021.године:
- Тим за развојно планирање;
- Стручни актив за развој школског
програма;
- Тим за самовредновање;
- Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва;
- Тим за професионални развој;
- Тим за каријерно вођење и
саветовање;
- Тим за инклузивно образовање;
- Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и
занемаривања;
- Тим за маркетинг школе;
- Тим за промоцију здравља;
- Тим за праћење реализације
билингвалне наставе;
- Тим Вики гимназијалац;
- Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе
6. Анализа извештаја o реализацији Развојног
плана школе за школску 2020/2021.године;
7. Израда новог Развојног плана школе за
период 2021-2026.година;
8. Избор уџбеника за школску
2021/2022.годину-допуна списка изабраних
уџбеника;
9. Текућа питања
XIII седница
1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 2.07.2021.

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

14.07.2021.
Јасна Савић, директорка
Оријана

године;
2. Извештај са уписа ученика првог разреда
школске 2021/2022.године,
3. Разматрање Развојног плана школе за
период 2021-2026.година;
4. Разматрање акционог развојног плана школе
за школску 2021/2022.годину;
5. Информације о реализацији пројекта
Унапређивање међупредметне
компетенције ученика Одговоран однос
према здрављу”
6. Текућа питања
X IV седница

Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

26.08.2021.

1. Усвајање записника са претходне седнице
Педагошког колегијума, одржане 14.07.2021.
године;

Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

2. Разматрање , усвајање Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада
школе за школску 2020/2021.год.;
3. Организовање и остваривање наставе у
школској 2021/2022.години;
4. Евидентирање ученика којима је потребна
додатна подршка у учењу и раду. План
активности са родитељима ученика и ОШ из
којих су ученици дошли у циљу прикупљања
података и документације о ученицима;
5. Извештај о избору изборних предмета
(грађанско васпитање, верска настава) за
ученике првог разреда , по образовним
профилима и разредима, за школску
2021/2022год;
6. Израда плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника за школску
2021/2022.год.;
7. Активности у вези израде Годишњег плана
рада школе за школску 2021/2022.годину;
8. План активности у склопу пројекта
Унапређивање међупредметне
компетенције ученика Одговоран однос
према здрављу”
9. Текућа питања
XV седница

1. Усвајање записника са претходне
седнице Педагошког колегијума,
одржане 26.08.2021. године;
2. Организовање и остваривање наставе у
школској 2021/2022.години;
3. Усвајање Годишњег плана рада школе за
школску 2021/2022.год.
4. Усвајање плана стручног усавршавања

31.08.2021.
Јасна Савић, директорка
Оријана
Стефановић,помоћник
директора;
Руководиоци стручних већа
Чланови стручних актива
Руководиоци Тимова;
Мелита Ранђеловић, педагог

наставника и стручних сарадника за
школску 2021/2022.год.;
5. Разно

8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
8.1.ПРВА ГРУПА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
(Српски језик и књижевност, страни језици (енглески, француски, руски, немачки, латински), физичко
васпитање)

У школској 2020-21. години одржано је пет састанака.
Стручно веће прве групе општеобразовних предмета се реализовало све теме које су
планиране годишњим планом: унапређивање образовно-васпитног процеса, подршка
ученицима, реализација наставе, сарадња са институцијама, стручно усавршавање,
такмичења.
8.1.1..Стручно веће СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Током школске 2020/2021. године Веће наставника српског језика и књижевности
одржало је 10 састанака.
У септембру чланице Већа су се, превасходно, бавиле питањем реализације наставе
по посебном програму за рад у условима пандемије вируса корона.Усвојен је план стручног
усавршавања за школску 2020/2021. Све чланице су у овом месецу завршиле онлајн део
семинара Формативно оцењивање и његову примена у дигиталном окружењу. Такође,
усвојен је план писаних провера знања, који је у наредном месецу редигован, сходно томе
да се настава реализовала по комбинованом моделу, те је уместо једне недеље за свако
одељење било нужно одредити две недеље за реализацију писменог задатка. Договорени
су термини за консултативну наставу са редовним и ванредним ученицима, одређене су
комисије за ванредне ученике (све чланице већа) и комисија за матурски испит (Б. Петровић,
Д. Пешић Јовановић и Б. Лукић).Крајем овог месеца Стручно веће наставника српског језика
и књижевности усвојило је предлог овогодишње теме Светосавске недеље: „Светосавско
завештање Хиландарског и Студеничког медицинског кодекса: Живети у доба Короне“.
У октобру је Веће информисано о Правилнику о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама, те је било речи о
изменама по разредима. (Детаљније у Записнику од 26. октобра 2020. године.)
У новембру Веће је урадило анализу постигнутих резултата на првом
квалификационом периоду и евидентирано је да су сви ученици оцењени (изузев неколико
ученика који због здравствених разлога нису долазили у школу). У истом месецу Јелена

Стојиљковић и Бојана Лукић, као предметне наставнице трећег разреда, учествовале су у
тиму прегледачапри обради испитних материјала и оцењивању тестова ученика у пројекту
Државне матуре.Истог месецаБојана Лукић и Ивана Милојевић, похађале су вебинар
Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенија за
демократску културуу оквиру двогодишњег пројекта „Квалитетно образовање за све“.
На јануарском састанку Стручно веће је, након детаљне анализе, закључило да су
ученици постигли добре резултате на крају 1. полугодишта. На нивоу школе свега девет
ученикабило је неоцењено из предмета српски језик и књижевност, и то три ученика у
првом и шест ученика у четвртом разреду. Усвојен је нови план писане провере знања,
сходно промени Правилника о школском календару образовно-васпитног рада средњих
школа. Овог месеца, све чланице Већа похађале су 62. зимски републички семинар од 29. до
31.јануара. На истом је уручено признање Јелени Стојиљковић за висок степен стручности,
методичке и педагошке обучености за рад у оквиру ученичких слободних активности
(секција), као и за изузетан успех у припремању ученика за Републичко такмичење
лингвистичких секција поводом 30-годишњице овог такмичења Друштва за српски језик и
књижевност. Светосавска недеља са темом „Светосавско завештање Хиландарског и
Студеничког медицинског кодекса: Живети у доба Короне“обележена је од 27. јануара до 3.
фебруара 2021. године дигиталним моделом кроз снимљена предавања, презентације и
виртуелне изложбе, према Упутствима о примени превентивних мера за спречавање
ширења инфекције корона вируса (шире у извештају Тима за Светосавску недељу).
На фебруарском састанку чланице Већа донеле су једногласну одлуку да нису за
одржавање такмичења, након добијеног мејла од стране председнице Београдске
подружнице ДСЈКС са захтевом да се чланови Већа изјасне о учешћу на овогдишњим
такмичењима, уз образложење да су такмичења у време пандемије превелики ризик по
здравље за ученике, а посебно за наставнике (шире у записнику Већа од 5. фебруара
2021.)Изузетак је такмичење рецитатора, које је на свим нивоима одржано онлајн.
Стручно веће наставника српског језика и књижевности је, на телефонској седници 26. марта
2021. једногласно усвојило предлог да се у школској 2020/2021. реализују три писмена
задатака, услед организације рада у отежаним условима, са посебним временским
ограничењем у 4.разреду. Овај предлог упућен је члановима Колегијума школе, који су га
усвојили на седници 31. марта 2021. године.
У априлу је Стручно веће урадило анализу постигнутих резултата на трећем наставном
периоду и закључило да су ученици постигли добре резултате, свега 3 ученика на нивоу
школе било је неоцењено из предмета српски језик и књижевност. Овог месеца колегиница
Биљана Петровић направила је план предматурске припреме, који је и реализован током
месеца маја. Бојана Лукић је осмислила, организовала и реализовала интерну обуку за
наставнике „Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе“. Биљана Петровић и Бојана Лукић су учествовале на стручном скупу
“Дигитално образовање 2021”, Центра за образовне технологије на Западном Балкану, од
08. до10.04.2021.
У јуну месецу Стручно веће израдило је предлоге активности у оквиру развојног плана
школе за период 2021-2026.Истог месеца Веће је урадило предлог поделе наставника у
школској 2021/2022.години. Урађена је и анализа постигнутих резултата на матурском

испиту из српског језика и књижевности уз закључак да су ученици постигли одличан
резултат и успех по образовним профилима изгледа овако:
фармацеутски техничар
4-1 одличан 4,91
4-2 одличан 4, 47
физитерапеутски техничар
4-3 врло добар 4, 46
4-4 врло добар 4, 23
козметички техничар
4-6 врло добар 4, 41,
4-7 одличан 4, 52
Матурска комисија у саставу Данијела Пешић-Јовановић, Бојана Лукић Милошевић и
Биљана Петровић изабрала је рад Александре Ракар за најбољи матурски рад у школској
2021/2022. години. Урађена је и анализа постигнутих резултата на крају 2. полугодишта
2020/2021. године и истакнуто је да је само један ученик првог разреда неоцењен и упућен
на разредни испит. Бојана Лукић и Ивана Милојевић похађале су тродневни семинар од 30.
јуна до 2. јула 2021. у Шапцу у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“.
На августовском састанку Веће наставника српског језика и књижевности редиговало
је план рада за школску 2021/2022. годину. Изабран је и нови руководилац,Бојана Лукић.
Урађена је анализа рада Већа и закључено да су планом предвиђене активности
реализоване. Због актуелне пандемије, нису реализована сва такмичења.Ученица 4.
разреда, Николић Кристина, са ментором, Б. Петровић, освојила је 1. место на општинском и
градском нивоу такмичењарецитатора, а узела је учешће на републичком нивоу, без
пласмана. Сви нивои су одржани онлајн, укључујући и Републичко такмичење у Ваљеву, на
којем је омогућено и уживо праћење снимљених наступа. Ученица 4. разреда, Милина
Лукић, са ментором, Б. Петровић, такмичила се на литерарном конкурсу, са међународним
учешћем, Светосавље и наше доба, без пласмана.
Руководилац Стручног већа,
Ивана Милојевић

8.1.2. Стручно веће СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Стручно веће страних језика чине следећи предмети: енглески језик, латински, француски,
немачки и руски језик
У школској 2020/21. години чланови овог већа су се састали пет пута,од тога два пута
онлајн,у складу са тада актуелном епидемиолошком ситуацијом.

Направљен је годишњи план. Наставници су упознати са наставним планом и програмом.
Усаглашен је критеријум оцењивања и договорено је који наставници су задужени за
ванредне ученике.У овој години то је била Снежана Спаравало. За руководиоца Стручног
већа је изабрана Снежана Грдинић.
Настава је успешно реализована.
Наставници су се континуирано стручно усавршавали, како је и планирано за прво и друго
полугодиште.Већи део стручног усавршавања реализован је онлајн,у складу са тада
актуелном епидемиолошком ситуацијом.
На састанцима се разматрао успех ученика.
Чланови су се међусобно упознавали са новим наставним средствима и примерима добре
праксе. Размењивали су искуства са похађаних семинара и конференција.
Констатовано је да је настава на даљину, у условима какве је захтевала епидемиолошка
ситуација, успешно спроведена. Такође, констатовано је значајно побољшање успеха
ученика на крају школске године, у односу на иницијалне тестове који су реализовани у
септембру.
На Светосавској недељи учествовала је колегиница Снежана Грдинић са ученицима 1/ 2
одељења,где су у видео презентацији одговорили на тему како се заштитити од вируса
Ковид 19 и како спровести мере превенције.
На Међународној Олимпијади из енглеског језика Hippo 2021, које је ове године
организовано онлајн,где су и поред огромне конкуренције од преко 35000 пријављених
учесника из 40 земаља света, ученици наше школе постигли завидан резултат.Учествовало је
12 ученика наше школе.
Ученица 2/1 одељења, Миња Табаковић и ученик 1/ 4 одељења,Јован Ђоровић, пласирали
су се у полуфинално такмичење.
Нажалост,ученици нису прошли у финале,али се ипак њихов успех не може оспорити у тако
великој конкуренцији. Свих 12 такмичара је пуно научило и допринело промовисању школе.
Веће је усагласило одлуку око уџбеника за следећу школску 2021/22. годину. Што се избора
уџбеника тиче,ништа се не мења у односу на претходну годину.
У овој години ,у оквиру већа за стране језике није било приправника.
Као и до сада,ученицима који наставу похађају по индивидуалном програму,пружена је
потребна подршка и сви су успешно завршили разред.
Направљена је оквирна подела часова по професорима. Снежана Спаравало и Зорица Ђукић
имају пун фонд часова од 100%, Снежана Грдинић има 88%.

На основу анализе рада у школској 2020/21. години, констатовано је да чланови Стручног
већа страних језика могу бити задовољни постигнутим резултатима.

Руководилац Стручног већастраних језика, Зорица Ђукић

8.1.3.Стручно веће ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Стручно веће наставника физичког васпитања и културе тела је одржало у школској
2020/2021 години осам састанака.
Стручно веће се бавило поделом такмичења на наставнике и учешћем и остваривањем
резултата на такмичењима, стручним усавршавањеим, реализацијом наставе, наставе у
блоку из културе тела, наставе за време ванредног стања – настава на даљину.
1. Такмичења
Наставник Милош Ристановић
-

Припреме ученика за општинско такмичење у фудбалу
Градско такмичење у фудбалу
Ученице освојиле 1.место
Међуокружно такмичење у фудбалу
Ученице освојиле 1 .место
Републичко такмичење
Ученице освојиле 2.место
Припрема ученика за општинско такмичење у одбојци
Општинско такмичење у одбојци
Ученици учешће

Наставник Радмила Панзаловић
-

Припрема ученика за општинско такмичење у одбојци , кошарци и баскет 3x3
Општинско такмичење у кошарци
Ученице освојиле 1. место
Ученици освојили 2. Место
Градско такмичење у кошарци
Ученице учешће
Градско такмичење у баскету 3x3
Ученице освојиле 1.место
Ученици учешће
Међуокружно такмичење у баскету 3x3
Ученице освојиле 3.место
Општинско такмичење у одбојци
ученице учешће
Наставник Стајић Снежана

-

Припрема ученика за општинско такмичење у атлетици
Општинског такмичења у атлетици

-

бацање кугле ученица – 3. место
Припрема ученика и ученица за општиско такмичење у рукомету
Општинског такмичења у рукомету
Ученице освојиле 1 .место
Ученици освојили 1.место
Градско такмичење у рукомету
Ученице освојиле 2.место
Ученици освојили 2. Место
Међуокружно такмичење у рукомету
Ученице освојиле 1.место
Ученици освојили 2. место
Републичко такмичење у рукомету
Ученице освојиле 5.место

Секције нису реализоване јер настава физичког васпитања се раелизује у спортском центру
ОЛИМП и због неусклађености термина и недовољно термина, јер и на редовној настави
имамо преклапања 2 одељења у истом термиу.
Одрађено из сваког спорта по неколико припремних утакмица пред такмичење.
2. Стручно усавршавање
Наставник Радмила Панзаловић

-

-

-

-

Програм обуке за смањење стресау ситуацијимиграција кроз примену стручног
упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања
2024/2020/ 479 K3 Зуов 15.11.2020.
Унапређивање капацитета школе за спровођење компетенција из Модела
компетенција за демократску културу Савета Европе у оквиру заједничког пројекта
ЕУ/СЕ у Србији Квалитетно образовање за све 1603-4/2020.
Канцеларија Савета Европе са седиштем у Београду 02-19.11.2020.
“Дигитално образовање 2020” 564 Центар за образовне технологије на 1011.априла2020.
Стручно усавршавање у установи,
Управљање процесом такмичења и припреме спортиста“ 24.04.2020.
Quality education for all(Quality ED Serbia ) 18.11.2020.
Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе

-

Наставник Стајић Снежана

-

Наставник Милош Ристановић

Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе
Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе

1. Настава физичког васпитања и културе тела је реализована у Спортском центру Олимп по
наставном плану и програму. Реализација наставе физичког васпитања прати препоруке
Министарства просвете , науке и технолошког развоја и упуства дописа са почетка
школске године.

И није било одступања од наставног плана. Блок настава културе тела је реализована један
блок у првом полугодишту, један блок у другом полугодишту.
Настава на даљину, реализована је путем гугл платформе, путем мејла, вибер групе. Ученици
су пратили путем РТС 3 канала образовни садржај Вежбе обликовања у кућним условима.
Ученицима је путем гогле платформе сваког часа по распореду достављан наставни садржај.
Наставни садржај у виду презентације, слика,линкови сајта вежби, Ученици су вежбали у
кућним условима радили и он лине тестове из кошаркашких правила, олимпијских игара,
вежби обликовања, атлетике и моторичких способности. Сви ученици су били изузетно
активни. Сви наставници су успешно реализовали наставу на дањину и оценили ученике.

Једино су два ученика иупућена на разредни испит, ученик из одељења 1-5 из
предмета физичко васпитање и ученик из 2-5 из предмета култура тела.

Руководилац стручног већа наставника физичког васпитања,Стајић Снежана

8.2. Извештај о раду стручног већа ДРУГА ГРУПА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
(Математика, рачунарство и информатика)
Чланови стручног већа математике и информатике су : Ана Анић, Бранислава Срдић,
Милица Ђоковић, Оливера Лужњанин и Петар Алексић.
У току школске 2020/2021 године одржано је седам састанака стручног већа и записници са
истих налазе се у књизи евиденције коју води руководилац већа.
Активности и теме којима се стручно веће бавило :
Током септембра и октобра
- завршен је извештај о раду стручног већа за школску 2019/2020. годину
- усвојен је предлог годишњег плана рада стручног већа
-израђени су годишњи и оперативни планови за усклађивање рада наставника
- усвојен предлог за коришћење уџбеника, литературе, часописа и наставних средстава
- Извршена подела задужења за рад у ваннаставним активностима и рад са ванредним
ученицима
- урађено иницијална процена и анализа резултата иницијалне процене за ученике првог
разреда.
Ученици првог разреда су мало боље урадили иницијални тест од ученика претходне
генерације, све у зависности од одељења.
Општи закључак је да ученици и даље долазе са слабим знањем из основне школе.
У периоду између новембра и јануара анализиран је успех ученика на крају првог
класификационог периода и припремљен индивидуални образовни план за ученике са
тешкоћама .
Током фебруара анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта.
У марту се веће бавило организацијом и припремом ученика за школско такмичење које
нажалост није одржано због новнонастале ситуације са корона вирусом.

У априлу је рађена анализа успеха ученика током трећег класификационог периода.
У јуну веће је анализирало рад ученика током последњег класификационог периода, урађен
је извештај о постигнутим резултатима у оквиру предмета.
Урађена је анализа реализације програмских садржаја.
У јуну, веће је урадило расподелу предмета на наставнике као и план рада већа за школску
2021/2022 годину.
У стручном већу колегиница Оливера Лужњанин је радила као приправник и њој је додељен
ментор Ана Анић.
Поједини чланови стручног већа ове школске године реализовали су наставу у одељењима у
којима је било ученика који похађају наставу по индивидуалном образовном плану (ИОП).
Сви ученици су остварили постављене исходе учења из предмета математика и информатика
и рачунарство и постигли позитиван успех.
Због ситуације са вирусом корона, нажалост ни ове године није било такмичења из
математике.

Руководилац већа, Петар Алексић

8.3.Извештај стручниог већа за област ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И ОПШТЕСТРУЧНИХ
ПРЕДМЕТА
( Географија, Историја Социологија са правима грађана, Предузетништво за смер масер , Музичка култура
Ликовна култура , Верска настава , Грађанско васпитање )

Чланови стручног већа општеобразовних предмета су: Ана Ерор, Ана Јаковљевић, Маја
Стојков, СањаЂуричић, Горан Димић, Славица Марковић, Марина Ашковић, Сенка Калембер
Михајловић.
Стручно веће је одржало 8 састанка током школскe 2020/2021. године.
Током првог полугодишта школске 2020/21. године,настава из групе општеобразовних
предмета се одвијала по комбинованом моделу. Предвиђен наставни план и програм у
потпуности је реализован. Сви планирани часови средовне и консултативне наставе су
реализовани.Pеализована је допунска и додатна настава као посебан вид подршке
ученицима Сви ученици који наставу прате по ИОП-у успешно су завршили разред.Настава у
блоку реализована је по плану.
Један ученик првог разреда на крају другог полугодишта није био оцењен из предмета
историја, упућен је на разредни испит. У јулском року ученик је прошао припремну наставу и
положио разредни испит.
Учешћа у пројектима:

- Сенка Калембер Михајловић и Сања Ђуричић учестовале у Webinar-u на RFCDC, projektu
Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022, pod nazivom“For your rights:
Towards European Standards”. Ове две наставнице су похађале и семинар под називом
„Смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену Стручног упутства за укључивање
ученика избеглица у систем образовања и васпитања“.
- Сања Ђуричић учестовала у обуци из области медијске писмености у оквиру
програма“Сазнај и разазнај”.Програмспроводи IREX узподршкуАмбасаде САД у Србији.
-„Формативнооцењивање и његовапримена у дигиталномокружењу“- семинарon-line
суодслушале: АнаЈаковљевић, МајаСтојков и Славица Марковић (уживо одслушала семинар
у ОШ „Јелена Ћетковић“).
-Ана Јаковљевић похађала Обуку за пилот пројекат InnoSchool learning у вези социјалног
предузетништва, у организацији Регионалне агенције за развој и европске интеграције у
Београду. Ана је успоставила сарадњу са Регионалном агенцијом за развој и европске
интеграције у Београду, кроз учешће у пилот пројекту InnoSchool learning, регионално
такмичење тимова из социјалног предузетништва ученика завршних разреда. Затим је
учествовала у радионици “Како направити свој CV”, у организацији МЕФ факултета, у СКЦ-у ;
Присуствовала онлајн панел дискусији “Ка инклузивности образовања”, у организацији ЦОНа, наФилозофском факултету.
-Међународну конференцију „Дигитално образовање 2021“ у трајању од 3 дана оn-line,
саслушали су следећи наставници: Димић Горан, Маја Стојков, Славица Марковић и Ана
Јаковљевић.
Такмичења:
-Звездаријада „Први глас Звездаре“- четири ученице су узеле учешће у такмичењу уз
подршку ментора Ане Ерор, наставнице музичке културе. Ученице нису постигле пласман,
али су похваљене за музичко извођење.
-У оквиру InnoShool learning пилот пројекта, из социјалног предузетништва у организацији
RAREI, регионалне агенције за развој европских интеграција у Београду реализовог у
периоду од октобра 2020-до 15.фебруара 2021., у нашој школи, два тима су се пласирала за
међушколско такмичење, одржаног 26.03.2021.. Међушколско такмичење је одржано
онлине преко зоом-а и YоуТубе канала, под називом InnoShool дани.
Тим 2. из наше школе, је освојио треће место.Оба тима су била учесници напредног нивоа у
оквиру овог пројекта.
Светосавска недеља-реализација угледних часова (on-line)
-Ученица Божана Рапаић, чији је ментор била наставница музичке уметности: Ана Ерор, ове
године на виртуелној свечаности организованој поводом школске славе "Светог Саве",
извела је химну Св. Сави, соло a-cappela, са успехом и запажено. Њено извођење је у
многоме улепшало ову, ове године, помало необичну манифестацију.
-Хиландарски типик о неговању болесника су припремили ученици 1-3 уз менторство
Марине Ашковић.
Сарадња са институцијама, организацијама
Наставнице грађанског васпитања: Донка Павић, Ана Ерор и Славица Марковић су
учествовале са уценицима 1,2.и 3.разреда у испитивању интересовања и потребамладих у
сарадњи саопштином Звездара. У пројекту је учествовало 249 ученика наше школе. Обрада
података је у току и реализује је експертски тим општине Звездара. Школа ће добити
обрађене податке и извештај спроведеног истраживања. Координатор за сарадњу са
општином Звездара је Донка Павић, која је и иницирала ову анкету у школи и сарадњу са
општином.

Стручно усавршавање
ЧланицаТима за професионални развој Ана Јаковљевић, редовно је, на тромесечном нивоу
водила евиденцију о стручном усавршавању наставника стручног већа, те извештај у виду
табела предавала тиму за професионални развој . Обзиром на епидемиолошку ситуацију у
школској 2020/2021. години, наставници су се неометано и континуирано стручно
усавршавали.
Приправници
Наставник историје Горан Димићје је у октобру месецу дошао у школу и почео са радом на
радном месту наставник историје. Његов ментор је наставник историје, Дарко Кмезић из
Седме београдске гимназије.
Током другог полугодишта чланови стручног већа су учествовали у активностима за израду
новог Развојног плана школе за период 2021-2026.године
Руководилац стручног већа, Славица Марковић

8.4. Извештај стручног већа за област ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
( Биологија, Физика, Хемија, Хемија биомолекула; Аналитичка хемија)

Чланови стручног већа су: Tатјана Станковић, јелена Милосављевић, Драгана Михајловић,
Александра Ракићевић и Виолета Самарџија.
У току школске 2020/21.године одржано је 11 станака. Записници са истих се налазе у књизи
евиденције коју води руководилац већа.
Током школске године делимично су реализоване планом предвиђене активности због
пандемије.
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

1.

2.

Конституисање Већа
Усвајањепредлога годишњегпланарадастручногвећа за 2020/21.
Усвајање извештаја о раду стручног већа за 2019/20.год
Корелација наставног плана и усаглашавање критеријума за
оцењивање
Усвајањеуџбеника и литературезаученике и наставнике
Израдагодишњих и оперативнихпланова по модулима
Поделазадужењазарад у тимовима, ваннаставнимактивностима и
радсаванреднимученицима
Евидентирањеученикакојимајепотребнадодатнаподршка у учењу
и раду. Планактивностисародитељимаученика и ОШ
изкојихсуученицидошли у циљуприкупљањаподатака и
документације о ученицима.
Израда 40-часовне радне недеље
Израда и усаглашавањеписменихпроверазнања и
критеријумаоцењивања
Распоред контролних задатака
Анализареализацијенаставепопосеебномпрограмузарад у

ВРЕМЕ РЕАЛИ
ЗАЦИЈЕ
10.09.2020.

13.10.2020.

условимапандемијевируса Covid-19
Распоред контролних задатака за наредну седмицу
Реализовани часови на којима су обрађивани садржаји везани за
пандемију вируса Covid-19.
Новообјављени каталог одобрених уџбеника

3.

4.

Мере за побољшање успеха пред крај првог класификационог
периода –реализација допунске наставе
Неоцењени ученици
Помоћ замени колегинице Виолете Самарџије, Ивани Асановић
око оцењивања ученика
Анализа реализације наставе по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса Ковид-19
Манифестација Ноћ истраживача,27.11.2020.

11.11.2020.

Анализа реализовања наставе на даљину
Допис МПТР о фуккционалном коришћењу школских ресурса
Измене календара образовно-васпитног рада за шк.2020/21.год
Мере за побољшање успеха пред крај првог класификационог
периода –реализација допунске наставе
Неоцењени ученици

04.12.2020.

Анализа успеха на крају првог полугодишта шк.2020/21.год.
Анализа рада Већа у првом полугодишту
5.
6.

7.

8.

9.

10.

- Taкмичења ученика
- Позив за онлајн вебинар „Дигитално образовање за Западни
Балкан“
- Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког
насиља
- Поновни прелазак на наставу на даљину од 08.марта 2021.
- Анализа постигнућа ученика на крају трећег класификационог
периода шк.2020/21.год.
- Анализа реализације наставе у условима пандемије Ковид-19
- SWOT анализа снага и слабости школе
- Предлог даљег развијања школе у наредном петогодишњем
периоду-Школски развојни план
- Виртуело обележавање Дана школе
- Позив на обуку „Наши ученици у свету критичког мишљења и
медијске писмености“
- Прелазак на наставу по комбинованом моделу
- Позив на презентацију Еразмус + пројеката
- Упитник Међупредметне компетенције
- Видео обука МПНТР
,,Видеообука о протоколупоступања у установи у
одговорунанасиље, злостављање и занемаривање''
Седница одељенског већа завршних разреда-анализа постигнутих
резултата
Распоред дежурстава на полагању матурских и завршних испита
- Образовно-васпитнирезултатинакрајудругогполугодишташколске
2020/2021. године

25.12.2020.
14.03.2021.

12.04.2021.

19.04.2021.
01.06.2021.

25.06.2021.

- Анализареализацијанаставног плана и програма
(редовна,изборна, консултативна настава)
- Изборна настава за шк.2021/22.годину
- Расподела часова за шк.2021/22.годину
- Уџбеници за шк.2021/22.годину
- Стручно усавршавање у шк.2020/21.год
- Развојни план школе за период 2021.-2026
-Резултати разредног испита за ученика првог разреда
- Организовање наставе у школској 2021/22.години
- Планирање образовно-васпитног рада у шк. 2021/22.години
- Израда плана стручног усавршавања за шк. 2021/22.годину

11.

Август 2021.

Стручно веће се бавило пре свега начинима унапређивања образовно-васпитног рада,а по
преласку на извођење наставе на даљину и начинима како да се та настава што ефикасније
изведе..
Настава на даљину је реализована у гугл-учионицама, е-мејловима или виберу у складу са
плановима,исто као и додатна подршка појединим ученицима.Ученици који се школују по
ИОП су имали прилагођени садржај и сви су остварили задовољавајући успех.
За ученике са сметњама и тешкоћама у развоју и учењу наставници нашег већа су
спроводили индивидуални приступ са редукованим наставнимса држајем.
Постигнућа на крају школске године из наше групе предмета су: ученик из првог разреда,
образовни профил масер био је неоцењен из предмета:из хемије, физике и биологије.
Ученик је након припремне наставе полагао разреднe испитe у августу 2021.и положио .
Сви остали ученици су остварили позитиван успех.
Реализовани часови на којима су обрађивани садржаји везани за пандемију вируса Covid-19:
Значај и утицај вируса на жива бића;корона вирус: особине,симптоми и мере
заштите—час реализовала Татјана Станковић у одељењу 3-1 и 1-2
- Типови ћелија.Да ли вируси имају ћелијску грађу?Типови ћелија,вируси-ацелуларни
организми -- час реализовала јелена Милосављевић у одељењу 1-5,1-6 и 1-7
Иницијална провера знања је није извршена.
-

Ученица 4-2 Ања Радић наставила активности у ИЦ Петница; као и полазник Видак
Томовић,2-2. Обоје из Хемије.
Реализација два ИОП-а у одељењу 1-5 , два ИОП-а у одељењу 1-3, по један ИОП у одељењу
1-4 и 1-6. Ученици потпуно савладали градиво и закључене су им оцене.
У оквируСветосавскенедељечланови већа су присуствовали активностима.
Посетиле две конференције: Заштита озонског омотача-стање у свету и Србији и ОКЦ-онлајн
дидактика,прошле обуку за коришћење Касио калкулатора,као и неколико вебинара.

НастављенајесарадњасаИстраживачкомстаницомПетница,и регионалним центром за
таленте Београд 1
Заученикесатешкоћама у развоју и
учењунаставницинашегвећасуспроводилииндивидуалниприступсаредукованимнаставнимса
држајем.
Допунска настава реализована редовно,један пут недељно из већине предмета нашег Већа.
Додатна настава је реализована је из хемије за два ученика .
Из нашег Већа распоред дежурстава на полагању матурског испита је следећи:
-испит из српског језика и књижевности: А.Ракићевић (дежурна на холу),Драгана
Михајловић (дежурна у 4-3)
- на тесту стручно-теоријских знања: Виолета Самарџија (4-4), А.Ракићевић (44),Д.Михајловић (4-6),Ј.Милосављевић (4-7)
Стручно усавршавање: похађале Виртуелни сајам образовања Edufair; вебинар:Од доброг
плана,преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије Ковид-19;
семинар Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу; онлајн
семинар Домаћи задатак у циљу повећавања ученичких постигнућа, као и акредитовани
семинар Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења
Онлајн посећено: Ноћ истраживача, вебинар „Дигитално образовање за Западни Балкан“
Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава 24.фебруара, а ми смо га
обележиле радионицама на часовима одељенског старешне, путем разговора и радионица
са ученицима.Такође ученицима је прочитана Прича о дану розе мајица
Приправник је Јелена Милосављевић; ментор јој је Татјана Станковић.Приправнички стаж је
почела 01.септембра 2020.

Руководилац стручног већа, Александра Ракићевић

8.5.Извештај стручног већа за област СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
8.5.1.ПРВА ГРУПА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Првапомоћ;Анатомија и физиологија; Масажа(теорија);Основе неге урехабилитацији(теорија);Здравствена
нега у рехабилитацији теорија);Хигијена и здравствено васпитање;Фармакологија;
Патофизиологија;Кинезиологија(теорија);Здравствена психологија;Медицинска етика;Основи клиничке
медицине( теорија, вежбе,блок настава);Физикална медицина(теорија);Физикална терапија(теорија);Исхрана;
Дерматологија са негом ( теорија, вежбе,блок настава);Микробиологија са
епидемиологијом;Кинезитерапија(теорија);Специјална рехабилитација(теорија);Естетска хирургија са
негом(теорија и вежбе);Патологија)

Током школске 2020/2021. одржано је седам састанака стручног већа.
Стручно веће друге групе стручних предмета је током школске 2020/2021. је у већој мери
остварило активности предвиђене годишњим планом рада стручног већа прве групе
предмета.
Теме којима се веће бавило су предвиђене планом и програмом рада стручног већа
(усвајање годишњег плана рада стручног већа, израда годишњих и оперативних планова
рада наставника, евидентирање ученика којима је потребна додатна подршка у раду и
учењу, израда индивидуалног плана подршке ученицима са тешкоћама, усвајање предлога
распореда блок наставе, планирање плана стручног усавршавања чланова стручног већа,
анализа успеха на крају првог полугодишта и на крају школске 2020./2021, анализа
реализације редовне и консултативне наставе у условима пандемија Ковид-19, формирањем
комисија са полагање матурског испита за редовне и ванредне ученике, извештајима о
учешћу на стручним предавањима, такмичењима, пројектима, расподелом предмета на
наставнике за наредну школску годину 2021/22).
Анализа постигнућа ученика у току школске 2020/2021.године: наставници прве групе
стручног већа су на основу иницијалне процене на почетку школске године позитивно
проценили предзнање ученика са којима су имали наставу у прве две недеље школске
2020/2021.год. Наставници су били задовољни напредовањем ученика током школске
године и постигнутим резултатима. Сви ученици су завршили школску годину са позитивним
успехом. Чланови стручног већа који држе наставу у одељењима у којима наставу похађају
ученици који наставу прате по индивидуалном образовном плану су известили да ти
ученици лепо напредују складу са ИОП-ом предвиђеним за њих понаособ и да су успешно
завршили школску 2020/21.год.
Реализација допунске, додатне и консултативне наставе је у овом периоду остварена у
појачаном обиму у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом и реализацијом
наставе према комбинованом моделу и онлајн. Према потребама и могућностима ученика
ови видови наставе су реализовани у школи и на даљину (Гугл учионица, интернет и
мобилне платформе, комуникација телефоном)
Реализација блок наставе је почела у месецу новембру у школи и на даљину (комбиновани
модел) према одлуци Педагошког колегијума школе у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом.
Реализација блок наставе на наставним базама је
заустављена по препоруци Министарства просвете Републике Србије а у складу са
епидемиолошком ситуацијом. План реализације блок наставе је измењен у односу на
првобитно предвиђен. У другом полугодишту 2020./2021.год. је реализована блок настава
према новом распореду одржавања блок наставе усвојеном на почетку другог полугодишта
2020/21.год. а у складу са променама реализације наставе услед пандемије вируса Ковид-19.
У периоду од 08.03.-19.04.2021. се прешло са на наставу на даљину са комбинованог модела
те са тим у складу је и настава у блоку на тај начин реализована.

Реализација наставе на даљину по посебном програму за рад у условима пандемије вируса
Ковид - 19 је текла по комбинованом моделу и у потпуности на даљину преко Гугл учионице
. Распоред одржавања редовне наставе и дежурстава усвојен на почетку школске 2020/21
године. Настава је текла према комбинованом моделу од 01.09-27.11.2021, у потпуности на
даљину од 30.11.-18.12.2021. Изменом школског календара због тренутне ситуације у вези са
пандемијом Ковид -19 зимски распуст је био у периоду од 20.12.2020-15.01.2021. Друго
полугодиште је почело по комбинованом моделу од 18.01. до тренутка када се због
погоршања епидемиолошке ситуације по наредби Министарства просвете републике Србије
прелази на наставу на даљину од 08.03. 2021. Од 19.04. се настава враћа на комбиновани
модел све до краја школске 2020/21.год.
Припремна настава за завршни/матурски испит је реализована по комбинованом моделу
(непосредно у школи као и на даљину, преко гугл учионице). Формиране су комисије за
прегледање матурског теста стручно-теоријских знања а које чине наставници овог стручног
већа. За смер физиотерапеутски техничар: Ана Костић, Дубравка Виторовић и Слободан
Ранђеловић а за смер козметички техничар : Маја Ћосовић, Оливера Лазаревић и Сања
Вуков (наставник треће групе стручних предмета).
Матурски испит је реализован у целости (ученици су полагали српски језик и кљижевност,
практични део матурског испита и тест стручно-теоријских знања). Сви ученици су успешно
реализовали завршни испит са позитивном оценом. Ученица која је пратила наставу по ИОП2
успешно је положила матурски испит који је био прилагођен.
У оквиру Светосавске недеље стручно веће је представљала наставница Јелена Јанковић са
предавањем Вакцина кроз векове.
Чланови стручног већа су наставили континуирано стручно усавршавање у овој школској
години кроз следеће семинаре, предавања и обуке акредитоване од стране Министарства
просвете Р.Србије:
-

-обука формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу;
(реализован први део обуке- на даљину)
-стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању;
-обука за запослене- породично насиље;
дигитално образовање за Западни Балкан- серија вебинара

Школске 2020/21.год. није реализована према годишњем плану раду стручног већа сарадња
са здравственим установама- наставним базама за реализацију вежби и блок наставе према
наредби Министарства просвете Републике Србије у складу са тренутном епидемиолошком
сутуацијом пандемије Ковид-19. Сајмовима и фестивали нису организовани као ни акција
добровољног давања крви.
Чланови стручног већа активно су укључени у израду Развојног плана школе за период 20212025.године. Наставници су истакли области у којима желе да се усавршавају и то су
дигитализација наставе и рад са децом са посебним потребама (ИОП-1, ИОП-2, ИОП-3).
На седници која је одржана маја 2021.год дат је предлог поделе предмета за школску
2021/22.год.

14. Наставници стручног већа су разматрали преглед уџбеника за школску 2021/2022. годину
и задовољни су предложеним уџбеницима.

Руководилац већа
Оливера Лазаревић

8.5.2. ДРУГА ГРУПА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Фармацеутска хемија са аналитиком лекова, фармакологија и фармакотерапија, организација фармацеутске
делатности, фармацеутско-технолошке операције и поступци, фармацеутска технологија, фармакогнозија са
фитотерапијом, медицинска биохемија, основи клиничке фармације, броматологија са дијететиком,
токсикологија, увод у козметологију, козметологија)

Током школске 2020/2021. одржано је девет састанака стручног већа.
Стручно веће друге групе стручних предмета је током првог полугодишта школске
2020/2021. је у већој мери остварило активности предвиђене годишњим планом рада
стручног већа друге групе предмета.
Теме којима се веће бавило су предвиђене планом и програмом рада стручног већа
(усвајање годишњег плана рада стручног већа, израда годишњих и оперативних планова
рада наставника, комисије за ванредне ученике, планирање набавке средстава за
реализацију практичне наставе, усвајање предлога распореда блок наставе, планирање
плана стручног усавршавања чланова стручног већа, анализа успеха на крају првог
полугодишта и на крају школске 2020./2021., анализа реализације редовне и консултативне
наставе у условима пандемија Ковид-19,кварталном анализом успеха ученика по
предметима,формирањем комисија са полагање матурског испита за редовне и ванредне
ученике, избором социјалних партнера за полагање практичног дела матурског
испита,припремама кабинета и набавке потрошног материјала за завршни испит,
извештајима о учешћу на стручним предавањима, такмичењима, пројектима, расподелом
предмета на наставнике за наредну школску годину 2021/22).
Анализа постигнућа ученика по предметима уз осврт на иницијалну процену ученика:
-

-

Наставница фармацеутско технолошких операција и поступака, козметологије,
медицинске биохемије и познавања препарата Весна Станојева Петров је известила
стручно веће да у одељењима у којима предајеученици лепо напредују у односу на
иницијалну проверу знања и сви су позитивно оцењени по кварталима и на крају
школске 2020/21.
Наставница фармацеутске технологије,фармакологије, козметологије Ивана Пашићје
известила стручно веће да у одељењима у којима предајеученици лепо напредују у
односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на
крају школске 2020/21.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наставница козметологије, медицинске биохемије Оријана Стефановићје известила
стручно веће да у одељењима у којима предајеученици лепо напредују у односу на
иницијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на крају
школске 2020/21.
Наставницафармацеутске технологије, организације фармацеутске делатности,
фармацеутске хемије са аналитиком лекова, токсиклогије , козметологије Биљана
Васићје известила стручно веће да у одељењима у којима предајеученици лепо
напредују у односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо
кварталима и на крају школске 2020/21.
Наставница фармакогнозије са фитотерапијом, фамакологије са фармакотерапијом,
аналитичке хемије, медицинске биохемије, фармацеутске технологије Ксенија
Лукићје известила стручно веће да у одељењима у којима предаје ученици лепо
напредују у односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо
кварталима и на крају школске 2020/21.
Наставницафармакогнозије
са
фитотерапијом,
козметологије
Маријана
Милосављевић којје известила стручно веће да у одељењима у којима
предајеученици лепо напредују у односу на иницијалну проверу знања и сви су
позитивно оцењенипо кварталима и на крају школске 2020/21.
Наставницафармацеутске технологије Андријана Кнежевић Узелац је известила
стручно веће да у одељењима у којима предајеученици напредују у односу на
инцијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на крају
школске 2020/21.
Наставница фармацеутске технологије, медицинске биохемије Маја Акерман је
известила стручно веће да у одељењима у којима предајеученици лепо напредују у
односу на инцијалну проверу знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на
крају школске 2020/21.
-Наставницафармацеутске хемије са аналитиком лекова, броматологије,
козметологије Маја Павловић је известила стручно веће да у одељењима у којима
предајеученици лепо напредују у односу на инцијалну проверу знања и сви су
позитивно оцењенипо кварталима и на крају школске 2020/21.
-Наставница фармацеутске технологије, фармакологије, фармакологије са
фармакотерапијом, медицинске биохемијеЈелена Миленковић је известила стручно
веће да у одељењима у којима предајеученици лепо напредују у односу на инцијалну
проверу знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на крају школске 2020/21
Наставницафармацеутске хемије са аналитиком лекова, броматологије, медицинске
биохемије Ана Церовић и наставницафармацеутско технолошких операција и
поступака,фармацеутске технологије,организације фармацеутске делатностиСмиљана
Соларов које држе наставу у одељењима у којима се реализује билингвална настава
су известиле стручно веће да ученици лепо напредујуу односу на инцијалну проверу
знања и сви су позитивно оцењенипо кварталима и на крају школске 2020/21.

Реализација допунске, додатне и консултативне наставе је у овом периоду остварена у
појачаном обиму у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и реализацијом

наставе према комбинованом моделу. Према потребама и могућностима ученика ови
видови наставе су реализовани у школи и на даљину (Гугл учионица, интернет и мобилне
платформе, комуникација телефоном)
Реализација блок наставе је почела у месецу новембру у школи и на даљину (комбиновани
модел) према одлуци Педагошког колегијума школе у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом.
Реализација блок наставе на наставним базама је
заустављена по препоруци Министарства просвете Републике Србије а у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом. План реализације блок наставе је измењен у односу на
првобитно предвиђен. У другом полугодишту 2020./2021. је реализована блок настава према
новом распореду одржавања блок наставе усвојеном на почетку другог полугодишта
2020/21 а у складу са променама реализације наставе услед пандемије вируса Ковид-19. У
периоду од 08.03.-19.04.2021. се прешло са на наставу на даљину са комбинованог модела
те са тим у складу је и настава у блоку на тај начин реализована.
Реализација наставе на даљину по посебном програму за рад у условима пандемије вируса
Covid - 19 је текла по комбинованом моделу и у потпуности на даљину преко Гугл учионице .
Одељења су подељена на групе А (1-15 ученика) и Б (16-30 ученика). Једна недеља у школи,
друга на даљину. Прва смена 1. и 3. разред, друга смена 2. и 4. разред. Смене се мењају на
две недеље. Часови трају 30 мин. Распоред одржавања редовне наставе и дежурстава
усвојен на почетку школске 2020/21 године. Настава је текла према комбинованом моделу
од 01.09-27.11.2021, у потпуности на даљину од 30.11.-18.12.2021. Изменом школског
календара због тренутне ситуације у вези са пандемијом Ковид -19 зимски распуст је био у
периоду од 20.12.2020-15.01.2021. Друго полугодиште је почело по комбинованом моделу
од 18.01. до тренутка када се због погоршања епидемиолошке ситуације по наредби
Министарства просвете републике Србије прелази на наставу на даљину од 08.03. 2021. Од
19.04. се настава враћа на комбиновани модел све до краја школске 2020/21.
Припремна настава за завршни/матурски испит је реализована по комбинованом моделу
(непосредно у школи и на даљину преко гугл учионице). Кабинети за практичну наставу су
адекватно припремљени релазицију завршног испита и набавка потрошног материјала.
Матурски испит је реализован у целости (ученици су полагали српски језик и кљижевност,
практични део матурског испита и тест стручно-теоријских знања). Сви ученици су успешно
реализовали завршни испит са позитивном оценом. Један ученик одељења 4-1 је тест
стручно-теоријских знања положио на поновљеном полагању које му је због здравственог
стања омогућило Министарство просвете републике Србије.
Реализација билингвалне наставе текла према предвиђеном плану и програму како су
известиле наставнице Смиљана Соларов и Ана Церовић.
У првом и другом полугодиштушколске 2020./2021. године настављена је сарадња у мери
којој је то било изводљиво (онлајн предавања, такмичења, сајмови) са Привредном
комором Београда, организацијом Достигнућа младих у Србији.
Наставница Биљана Васић као ментор и коодинатор тима за каријерно вођење је са својим
ученицима учествовала у пројекту Иношкола. Наставница Смиљана Соларов као члан тима и

наставница у профилу фармацеутски техничар на енглеском језику је са својим ученицима
учествовала у пројекту Climate Action Project у организацији Уницефа и НАСЕ. Рад на неким
пројектима тренутно је заустављен у нади да ће наставити када се стабилизује тренутна
епидемиолошка ситуација (пројекат Е-Медика).
У оквиру Светосавске недеље стручно веће је представљала наставница Смиљана Соларов
као члан тима и наставница у профилу фармацеутски техничар на енглеском језику је са
својим ученицима учествовала у пројекту Climate Action Project у организацији Уницефа и
НАСЕ који је презентован у склопу активности током Светосавске недеље.
Наставница Биљана Васић је ученике водила на онлајн такмичење Пословни изазов у
организацији Достигнућа младих у Србији.Наставница Биљана Васић, координатор Тима за
каријерно вођење водила је ученике на онлајн такмичење при Привредној комори
Београда(ученици
освојили
3.
место
на
такмичењу
из
социјалног
предузетништва).Наставница Биљана Васић као ментор ученичке компаније,, Mellis са
својим ученицима освојила 1. место на Регионалном такмичењу ученичких компанија у
организацији Достигнућа младих у Србији.
Чланови стручног већа су наставили континуирано стручно усавршавање у овој школској
години кроз следеће семинаре, предавања и обуке акредитоване од стране Министарства
просвете Р.Србије:
-

-обука формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу;
(реализован први део обуке- на даљину)
-обука за реализацију нових програма наставе оријентисаним ка исходима учења;
-обука запослених у образовању за пружање подршке школама у процесу
самовредновања;
Приручник за пројектну наставу на даљину;

Чланови стручног већа који држе наставу у одељењима у којима наставу похађају ученици
који наставу прате по индивидуалном образовном плану су известили да ти ученици лепо
напредују складу са ИОП-ом предвиђеним за њих понаособ и да су успешно завршили
школску 2020/21.
Школске 2020/21 није реализована према годишњем плану раду стручног већа сарадња са
здравственим установама- наставним базама за реализацију дела блок наставе према
наредби Министарства просвете Републике Србије у складу са тренутном епидемиолошком
сутуацијом пандемије Ковид-19. Посете сајмовима и фестивалима су делимично релазоване
ако су биле на виртуалним платформама због забране окупљања већег броја људи на јавним
местима. У тренуцима када се епидмиолошка ситуација побољшала реализована је посета
Ботаничкој башти у оквиру блок наставе из предмета Фармакогнозија са фитотерапијом
(наставнице Маријана Милосављевић и Ксенија Лукић).
Стручно веће друге групе предмета се ове године бавило специфичном организацијом
редовне , блок и консултативне наставе, подршком ученицима и часовима који су
промовисали мере превенције заразе у условима пандемије КОвид-19.Активности које је
стручно веће реализовало а нису планиране годишњим планом у тренутној епидемиолшкој
ситуацији су се у већој мери односиле на промоцију превенције заразе вирусом Ковид-19 и

активно учешће стручног већа кроз различита предавања, израду дезифекционих средстава
за употребу у школи (разбалаживање етанола на часовима наставе вежби из стручних
предмета) на ову тему у одељењима у којима ти наставници држе наставу). Ученици су
показали висок ниво свести о важности примене предложених мера превенције заразе
вирусом Ковид-19, што суи показали својим понашањем у школи, придражавањем
предложених мера и савета које су добили од својих наставника.Реализоване су следећа
предавања:
-

Телесне течности и електролити у оквиру предмета Медицинска Биохемија, разред 31, реализатор наставница АнаЦеровић
Лекови који делују у ЦНСу оквиру предмета Фрамацеутска хемија са аналитиком
лекова, разред 4-1, реализатор наставница Ана Церовић
Дијагноза , симптоми и знаци болести изазване вирусом Covid-19 у оквиру предмета
Основи клиничке фармације, разред 3-2, реализатор наставница Оријана Стефановић
A letter fromCovid 19: Extinctionendshere у оквиру предмета Фармацеутска
технологија, разред 2-1, реализатор наставница Смиљана Соларов
Руководилац стручног већа: Ивана Пашић

8.5.3.ТРЕЋЕ ГРУПЕ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Естетска нега, Масажа, Физикална медицина)

Веће треће групе стручних предмета успешно је реализовало већину планираних активности
у школској 2020/2021.год. према годишњем плану рада стручног већа.Епидемија корона
вируса је у великој мери утицала на реализацију планираних активности. Активности које
нису реализоване односе се на организовану посету ученика јесењем и пролећном конгресу
и сајму козметике.
Одржало је укупно седам састанака чланова стручног већа (септембар, октобар, децембар,
фебруар, мај, јун,август)
У септембру су спроведении ницијални тестови знања у четвртим разреда из предмета
естетска нега. Чланови стручног већа су изразили задовољство предзнањем које су ученици
усвојили у претходном разреду, узимајући у обзир начин рада у прошлој школској години
изазваној епидемијом коронавируса.
Реализација допунске, додатне и консултативне наставе је у овој школској години остварена
у појачаном обиму у складу са епидемиолошком ситуацијом и реализацијом наставе према
комбинованом моделу. Према потребама и могућностима ученика ови видови наставе су
реализовани у школи и на даљину (интернет платформе, комуникација телефоном)
Што се тиче успеха на крају другог полугодишта, сви ученици су остварили позитиван успех.
Када су у питању ученици који наставу прате по инклузивном програму, сви су оцењени и
постигли су позитиван успех. Предметни наставници су у сталном контакту са разредним
старешинама, родитељима и ПП службом.

Реализација блок наставе је почела у месецу новембру у школи и на даљину (комбиновани
модел) према одлуци Педагошког колегијума школе у складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом. Блок настава је у потпуности реализована.
Набавкапотрошногматеријалаје реализована у складу са потребама практичне наставе. На
почетку ове школске године, извршена је набавка нове постељине и пешкира. Сви апарати су
сервисирани и у исправном су стању. Као и прошле године, стручно веће је при ставу да је
неопходна што хитнија набавка нових апарата за кабинет естетске неге. Апарати су стари 18
година и редовно су сервисирани међутим, постоји реална опасност за све чешће кварове
обзиром на њихову старост.
Чланови стручног већа су наставили континуирано стручно усавршавање у овој школској
години кроз следеће семинаре, предавања и обуке акредитоване од стране Министарства
просвете Р.Србије:
обука формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу;
(реализован први део обуке- на даљину)
- обука за реализацију нових програма наставе оријентисаних ка исходима учења;
- обука запослених у образовању за пружање подршке школама у процесу
самовредновања;
- Приручник за пројектну наставу на даљину;
У периоду када се настава одвијала на даљину, часови су се одвијали по утврђеном
распореду
-

Припремна настава за матурски испит је протекла у најбољем реду..
Матурски испит је реализован у складу са свим противепидемијским мерама. Сви ученици су
успешно положили матурски испит укључујући и ученицу Ташану Дејановић којој је матурски
испит био прилагођен у складу са њеним могућностима (ИОП).
Стручно веће треће групе стручних предмета има два приправника, то су Сара Бекић Вујичић
и Милена Стикић.
На састанку стручног већа који је одржан у мају месецу, извршена је подела предмета на
наставнике.
Чланови стручног већа треће групе стручних предмета активно су укључени у израду
Развојног плана школе за период 2021-2025 год.

Руководилац стручног већа,Миа Ранђеловић Ђујић

8.5.4.ЧЕТВРТА ГРУПА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Масажа ,Здравствена нега и рехабилитација,Основи неге и рехабилитације,
Кинезиологија,Физикалнатерапија,Кинезитерапија,Специјална рехабилитација )

Стручно веће четврте групе предмета одржало је десет састанка у периоду од септембра
2020. године до августа 2021. године.
Стручно веће четврте групе предмета бавило се темама које се тичу организације,
реализације, унапређења образовно-васпитног рада, као и анализе постигнутих резултата:
- Анализа реализације наставе по посебном програму за рад у условима пандемије
вируса корона,
- Предлог наставних јединица које се могу реализовати у оквиру интерног стручног
усавршавања наставника,
- Реализација наставних садржаја у вези пандемије вируса Covid-19;
- Израда плана стручног усавршавања наставника,
- Стручно усавршавање наставника,
- Распоред одржавања наставе у блоку за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и масер,
- Распоред консултативне наставе и наставе за ванредне ученике, комисије за
ванредне ученике и комисије за матурски испит
- Анализа успеха ученика након првог класификационог периода/првог полугодишта,
анализа индидуалног плана подршке за ученике са сметњама у развоју и анализа
рада са ванредним ученицима
- Реализација Светосавске недеље,
- Усвајање Извештаја о реализованим активностима Стручног већа четврте групе
предмета у току првог и другог полугодишта школске 2020/21. године.
Анализом постигнућа ученика из вежби у току школске 2020/21. године закључено је да сви
ученици имају позитиван успех, осим једног ученика из првог разреда образовни профил
масер Ученик је упућен на полагање разредних испита (у оквиру нашег већа: масажа и
основи неге и рехабилитације). Ученик је прошао припремну наставу и у јулском и
августовском року положио разредне испите.
На матурском испиту у оквиру образовног профила физиотерапеутски техничар, као и на
завршном испиту у оквиру образовног профила масер, сви ученици су постигли позитиван
успех.
Часови редовне наставе су реализовани уз минимална одступања. Часови допунске наставе
су реализовани у случајевима потребе, а додатна настава није реализована. Припремна
настав а за матурска одељења реализована је у потпуности према распореду утврђеном на
Наставничком већу 7.4.2021.године. Наставници Стручног већа четврте групе предмета, за
реализацију наставе на даљину користили су различите ресурсе: Гугл учионице, као и опцију
Гугл састанака, али и Јутјуб и Зум платформу, Вајбер и Вотсап апликације. Са ученицима се
контакт остваривао и путем мејл преписки и позива. Реализација наставе се одвијала према
распореду који је усвојен на почетку школске 2020/21. године.
Због ситуације у вези са вирусом и епидемиолошке ситуације, активности из плана рада
Стручног већа четврте групе предмета за школску 2020/21. годину, а које се односе на
активности промоције школе и образовних профила на сајмовима образовања, као и

активности у оквиру ссарадње са другим институцијама нису реализоване, јер сајмови и
сличне манифестације нису одржане због неповољне епидемиолошке ситуације у
Републици Србији. Из истог разлога ученици нису могли наставу похађати на наставним
базама.
Календар планиране блок наставе је претрпео измене, због промене календара рада у
школској 2020/21. години, те је блок настава која је планирана у одељењима I/5, II/3 и II4/ из
предмета масажа, III/3 и III/4 из предмета масажа, кинезиологија и физикална терапија, IV/3
и IV/4 из предмета кинезитерапија и физикална терапија одложена за друго полугодиште.
Урађен је нови предлог распореда блок наставе.
Стручно усавршавање наставника у периоду од 1. септембра 2020. до 30. јуна 2021. године:
- Акредитовани семинар: Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима - Тања Здравковић, Сања Петронијевић, Весна Гамбирожа,
Драган Димитријевић, Горан Марић, Сузана Ловрета, Сузана Милетић, Александар
Бисић, Мирјана Стаменић, Маја Мирковић, Тамара Савић
- Акредитован стручни скуп: Решавање проблема - стимулација интелектуалног
развоја (примери добре праксе) – Марија Митровић, Сања Петронијевић, Мирјана
Стаменић, Тамара Савић
- Акредитована обука: Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у
понашању, 16 бодова – Тања Здравковић
- Акредитована обука: Обука за запослене – породично насиље, 16 бодова, - Тања
Здравковић
- Акредитовани семинар: Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске
писмености - Весна Гамбирожа
- Протоколарни поступци у збрињавању акутно отроване особе – Сања Петронијевић,
Мирјана Матејић
- Медицинска сестра - едукатор пацијената који болују од дијабетеса – Сања
Петронијевић, Мирјана Матејић
- Припреме за ходање код одраслих пацијената са хемиплегијом применом "Сигне
Бруннстром“ – Сања Петронијевић, Тамара Савић
- G Suite – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна
интеракција свих учесника наставног процеса – Сања Петронијевић, Мирјана
Стаменић, Марија Митровић, Тамара Савић
- Хистаминска интолеранција - реалан свакодневни проблем – Тамара Савић
- ј) Комуникација и обрада ране – Мирјана Стаменић
- к) Серија вебинара Дигитално образовање Западни Балкан 2021. - Весна Гамбирожа,
Сузана Ловрета, Сања Петронијевић, Горан Марић, Марија Митровић, Тамара Савић
- Тетанус – Сузана Ловрета
- Салмонела – Суазна Ловрета
- Питај ме било шта о ЕУ ERAZMUS + - Весна Гамбирожа
- н) Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе – Сузана Милетић
- Заштита становништва од заразних болести у РС – Сузана Ловрета
- Лајмска болест – Сузана Ловрета
- Сарадња и партнерство са медијима у циљу промоције здравствене неге - Сузана
Ловрета
- Тајан финског успеха – Тамара Савић

Ученици који се школују према ИОПу своје обавезе су савладавали редовно. У случајевима
потребе за додатном подршком, укључен је одељењски старешина, али и остали чланови
Тима за инклузију.
Приправник Александар Бисић је дана 07.09.2020. године полагао пред комисијом час за
проверу савладаности програма за увођење у посао наставника. Приправник је успешно
положио проверу.
У оквиру Светосавске недеље, учествовале су наставнице Мирјана Стаменић и Тамара Савић
и релаизовале јавни час „Живот у доба короне“.
План рада Стручног већа четврте групе предмета није предвидео учешће у поступку
имунизације становништва, у чему су волонтерски учествовале две чланице нашег већа,
наставнице Мирјана Стаменић и Тамара Савић, са ученицама одељења IV/2 и IV/7.
Волонтерско учешће било је актуелно у периоду од 03.02. до 29.04.2021. године на
пунктовима за имунизацију „Београдски сајам“ и „Белескпоцентар“.

Рукоодилац стручног већа, Тамара Савић

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА
9.1. Извештај о реализацији акционог плана
СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. годину
Током школске 2020/2021.године чланови Тима окупили су се шест пута. Због
специфичних услова рада (реализација наставе на даљину), три састанка у другом
полугодишту одржана су електронским путем, уз помоћ мејл размене, гогл мет апликација.
Акциони планом предвиђено је да се током школске године прете, вреднују и
унапређују стандарди квалитета у оквиру следећих области квалитета: 2-Настава и учење, 3Образовна постигнућа ученика, 4- Подршка ученицима, 5-Етос, 6-Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима.
Током школске године чланови тима реализовали су следеће активности:
-Израда плана рада Тима за за организацију и спровођење развојног плана за школску
2020/2021. годину;
- Праћење и анализа остваривањa приоритета одређених развојним планом школе; :
-

Анализа школске документације: Записници стручних већа, тимова;

-

-

Извештаји стручних већа, тимова, одељењских већа о реализованим активностима,
постигнућима ученика на крају сваке класификације, на крају првог и другог
полугодишта. Праћени су резултати ученика на завршном и матурском испиту.
Анализирана су постигнућа ученика на такмичењима, учешће у пројектима, смотрама;
Праћени су ефекти прилагођавања и пружања додатне подршке ученицима који
похађају наставу по ИОП-у, ученицима из осетљивих група;
Праћени су ефекти реализације билингвалне наставе у образовном профилу
фармацеутски техничар;
Праћени су ефекти реализације наставе на даљину која је реализована током
реализације комбинованог модела наставе;
Анализа реализације самовредновања и резултата који су добијени
самовредновањем;

-Предлог мера, активности које имају за циљ унапређење појединих области квалитета.
- Подношење извештаја о реализацији плана рада.
У оквиру области квалитета Настава и учење током првог полугодишта реализовани су
следећи предвиђени критеријуми квалитета:Наставни процес и Учење.Развојни циљ
:приступи и планови за диференцијацију наставе.
- На почетку школске године предметни наставници су реализовали иницијалну процену
предмета које реализују са циљуем одређивања нивоа знања, вештина, информисаности,
заинтересираности, компетенција и планирања рада са појединим одељењима и
појединачним ученицима.На овајначин створена је полазна основа за постављање
различитих захтева диференцираним задацима.
- У циљу остваривања што потпуније диференцијација наставе организована је и
реализована додатна, допунска, консултативна настава. На овај начин остварен је индикатор
задовољења индивидуалних потреба сваког ученика тако да се до максимума утиче на
њихово учење и развој Ово је нарочито видљиво у одељењима у којима су ученици
обухваћени инклузивним образовањем- ученици који се образују по ИОП 2.
Посебна пажња у одређивању темпа рада, савладавања градива и начина учења и провере
знања посвећена је ученицима који су из здравствених разлога велики број часова изостали
са наставе. Током полугодишта један број ученика из појединих предмета није постигао
позитиван успех или није био оцењен. За ове ученике је такође осмишњен план рада,
подршке у циљу успешног савладавања градива и постизања позитивног успеха.
Један број ученика је обухваћен факултативним учењем Кинеског језика и Чешког језика.Ова
настава реализована је онлајн.
Евиденција о реализацији предвиђених активности вођена је у записницима стручних и
одељењских већа и књигама евиденције образовно васпитног рада, припремама наставника
за извођење наставе. Дефинисани су исходи учења из сваког предмета и компетенције које
треба развијати код свих ученика, а посебно код оних којима је потребна додатна подршка,
примењивани су диференцирани задаци и коришћена су наставна средства која су
олакшавала испуњавање захтева предвиђених исхода.

ПП служба је конципирала обрасце за давање повратне информације за ученике којима је
потребна додатна подршка у образовању и њиховим родитељима.
Остварена је сарадња Стручног тима за инклузивно образовање, предметних наставника и
одељењских старешина у циљу пружања адекватне подршке ученику приликом
савладавања захтева из предмета за који је процењено да је ученику потребна додатна
подршка. Наставници су благовремено достављали ученицима и њиховим родитељима
припремљен и прилагођен наставни материјал, најчешће електронским путем. Постигнути
резултати праћени су континуирано на одељењским већима и састанцима тима за ИО.
Како би интеракција ученика била што више у функцији учења током процеса савладавања
школских обавеза наставници су на часовима организовали вршњачку подршкау, рад у пару
или групи.

У области квалитета -Oбразовна постигнућа ученика , школа је континуирано доприносила
већој успешности ученика, на одељењским већима вршена је анализа напретка у учењу
ученика који похађају допунску наставу; анализа резултата ученика на такмичењима и
смотрама, анализира постигнућа ученика који су учествовали у пројектима.
Стручна већа анализирала су постигнућа ученика на првој класификацији и на крају првог
полугодишта.
У оквиру области квалитета Подршка ученицима
Брига о ученицима, Подршка учењу.Развојни циљ области је подршка процесу учења за децу
са тешкоћама,сметњама и потребом за додатном подршком. Један од индикатора
остварености ове области је јачање тимског рада, сарадње наставника и стручних сарадника
у процесу пружања подршке ученицима. Током првог полугодишта,као што је наведено,
идентификован је значајан број ученика којима је у једном периоду школске године, а
некима током целе школске године требало пружати подршку у учењу и раду, боравку у
школи. Ова област реализована је кроз тимски рад предметних наставника, одељењских
старешина, педагошко-психолошке службе. У појединачним случајевима укључивани су
родитељи ученика као чланови тима за инклузивно образовање са циљем проналажење
ресурса за реализацију наставе и рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.
У складу са ресурсима школе реализована је понуда ваннаставних активности у функцији
задовољавања различитих потреба и интересовања ученика.
У оквиру рада са талентованим и надареним ученицима, предметни наставници су у
сарадњи са ПП службом радили на идентификацији ученика и избору области њиховог
интересовања . Наставници су подстицали ученике на учешће на бројним конкурсима и
организовали су интерна такмичења. Један број ученика упућен је у Центар за таленте.
У складу са епидемиолошком ситуацијомученици су учествовали на бројним такмичењима,
смотрама ученика на нивоу града, републике и међународном нивоу.

Подручје вредновања у кључној области Ресурси. Током првог полугодишта аставници и
стручни сарадници прошли су бројне обуке. Обуке су у највећој мери биле везане за
оснаживање наставника за коришћење различитих дигиталних алата у припреми и
реализацији наставе на даљину, праћења учења и напредовања ученика.
Сви запослени су израдили план личног и професионалног развоја. Руководство школе се
потрудило да омогући реализацију и учешће на бројним семинарима и конференцијама, а
евиденцију стручног усавршавања водили су запослени, председници стручних већа и
секретар школе.

Тимски рад свих чланова стручног актива за развојно планирање и укљученост већине
запослених у предвиђене активности допринео је успешној реализацији акционог плана за
школску 2020/21. годину.

Тим за развојно планирање

9.2. Извештај о раду СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма има седам чланова:Мелита Ранђеловић, стручни
сарадник-педагог координатор стручног актива; Марија Црнојевић, стручни сарадникпсихолог; Донка Павић, наставница ГВ и стручна сарадница библиотекар; Тања Здравковић,
наставница стручних предмета област физиотерапеутски техничар; Маја Ћосовић,
наставница стручнеих предмета област медицина; Бранислав Спасић, координатор
практичне наставе; Ивана Милојевић, наставница српског језика и књижевности;
У току школске 2020/21. године, одржано је пет састанака Стручног актива за развој
школског програма. Све планиране активности овог актива су и реализоване по датој
динамици. Актив је ове године радио на праћењу реализације Школског програма за
период 2018-22. година, за образовне профиле фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар, козметички техничар, масер.
Представник стручног актива редовно је присуствовао и учествовао у раду педагошког
колегијума и на тај начин извештавао представнике стручних већа и чланове Педагошког
колегијума о предузетим активностима и усмеравао њихов рад у складу са донетим
Школским програмом рада. Присутво седницама педагошког коллегијума био је начин да се
прати реализација свих активности штручних већа, тима са самоврдновање, тима за развојно
планирање школе и свих осталих тимова.

Tim za razvoj školskog programa

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА

10.1. Извештај
ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ИОП
На почетку школске године одржан је састанак чланова Тима за инклузивно образовање, на
коме су размотрени сви упути ресорне комисије преко којих су уписани ученици којима је
потребна додатна подршка у раду.
Направљен је распоред састанака са родитељима ученика, како би се стекао што бољи увид
у мере подршке ученицима. Састанцима су присуствовали стручни сарадници, директор
школе и одељењски старешина.
Договорено је да одељењске старешине прикупе информације од предметних наставника
током септембра месеца, њихова запажања, потребе за подршком ученицима и предлоге за
даљи рад.
Током прве две недеље септембра одржани су индивидулани разговори са свим
родитељима ученика који су уписани по упуту ресорне и здравствене комисије.
У другој половини септембра одржана су одељењсак већа свих одељења у којима се школују
ученици по ИОП-у. Детаљно су размотрена запажања наставника и договорене мере
подршке за сваког појединачног ученика.
Запажање наставника је да су се сви ученици успешно уклопили у социјално окружење и да
су добро прихваћени од стране вршњака. Сви наставници који су чланови одељењских већа
у којима се школују ученици по ИОП-у су били укључени у израду педагошких профила, а ПП
служба је била задужена за интегрисање података у јединствене педагошке профиле и
сарађивала са родитељима на итради профила.
Посебно треба истаћи да су се сви ученици успешно снашли у он лајн окружењеу и да су без
посебних тешкоћа пратили настави у редовно испуњавали своје обавезе. Ученицима који се
школују по ИОП-у су слати посебни материјали и задаци и наставници су пратили њихов рад.
Сви ученици су редовно испуњавали своје обавезе. За неке ученике је пимећено да је
постојала значајна подршка родитеља у учењу, што је олакшало процес учења и реализације
наставе у новонасталим околностима. Комуникацја се углавном одвијала путем мејла или
порука са наставницима.
У протеклој школској години је 17 ученика похађало настави по индивидуалном образовном
плану.
Први разред је завршило 6 ученика, од тога 2 са одличним и 4 са врло добрим успехом.
Други разред је завршило 6 ученика, од тога 1 са одличним и 4 са врло добрим успехом.
Трећи разред је завршило 4 ученика, сви са одличним успехом.

Четврти разред је завршио 1 ученик, са одличним успехом.
КоординаторТима за инклузивно образовање,Марија Црнојевић, психолог

10.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕНТОРА ПРОЈЕКТА
„Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији,
поспешивање запошљивости младих Рома, и реинтеграцију повратника“

У оквиру пројекта „Унапређивање могућности за интеграцију и образовање Рома у Србији,
поспешивање запошљивости младих Рома и реинтеграцију повратника“, чији је носилац
Ромски образовни фонд (РОФ)/Roma EducationFund, финансиран кроз програм Немачке
финансијске сарадње, а имплементиран од стране Немачке развојне банке у име Владе
Републике Немачке – Министарства за економску сарадњу и развој, објављен је Конкурс за
избор ученика ромске националности уписаних у трогодишње и четворогодишње средње
школе за доделу стипендија за школску 2020/2021. годину.
Одобреним предлогом Пројекта предвиђено је да ученици поред финансијске подршке која
се додељује у виду стипендија, имају и право на менторску подршку.Индивидуални
менторски рад се спроводи са максимално пет ученика, тако да је за школску 2020/2021.
директор „Фармацеутско-физиотерапеутске школе“ именовао два ментора, Марић Горана и
Гамбирожа Весну.
За школску 2020/2021. Годину 7 ученика је добило стипендију почев од септембра 2020.
године из „Фармацеутско-физиотерапеутске школе
Током менторског ангажовања смо обављали следеће задатке:







Упознавање ученика прве године и подсећање ученика друге године са улогом
ментора и подршком коју може да им пружи;
Упознавање ученика прве године са режимом рада и живота у школи, пружање
подршке за што потпунијим укључивањем у одељење;
Информисали смо ученике којима смо ментори о режиму и условима за учење, о
могућностима за укључивање у ваннаставне активности и могућностима за
коришћење услуга намењеним ученицима(библиотеке у и ван школе), успоставили
контакт са родитељима корисника стипендије и информисали их о свим релевантним
темама;
Саветовали смо кориснике стипендије и помагали им у превазилажењу проблема
који се односе на образовање, охрабривали њихову социјализацију у оквиру и ван
школе, организоваликонсултативну наставу са осталим наставницима у школи;
Прикупљали информације о специфичним потребама ученика по питању одређених
предмета;




Одржавали и охрабривали мотивацију за учење и наставак образовања
ученикакојима смо ментори;
Подносили смо пројектном тиму тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о
постигнутом успеху у учењу и владању, као и податке о редовности ученикакојима
смо ментори, и осталим специфичностима у вези са ученицима и радом са њима
(сарадња са ученицима и њиховим родитељима, подршка предметних наставника и о
пруженој подршци ученицима).
Ментори:
Марић Горан иГамбирожа Весна

10.2. Извештај
ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА

Годишњим програмом рада Тима предвђена су два аспекта деловања : превентивне
активности и интервентне активности у ситуацијама када се догоди ситуација
дискриминације,насиља,узнемиравање, злостављање ученика.
Током школске 2020-2021. године реализоване су следеће активности :

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У току првог полугодишта реализоване су следеће активности:
-Формиран је Тим који чини 12 чланова ( директорка школе, секретар школе,2 стручна
сарадника, 5 наставника ; 2 представника ученика чланови Ученичког парламента и 1
родитељ).
-Упознавање ученика и родитеља са кућним редом школе; правима и обавезама ученика и
запослених и последицама кршења правила. На почетку школске године (01.09.2020.год.)
први час у свим одељењима био је час одељењског старешине. Тема часа била је:
Упознавање ученика са правима и обавезама, правилима школе и кућним редом.
Сви предметни наставници на првом часу свог предмета са ученицима су разговарали о
правилома понашања и донели правила рада.
Ученици су упознати са
Правилником о обављању друштвено-корисног, односно
хуманитарног рада, ,,Сл.гласник РС '' бр.68/2018. , начином примене у школи.

Чланови Тима су обавештени о изменама у Правилнику о протоколу поступања у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање. Правилник је објављен у Службеном гласнику
Републике Србије, број 104/20 од 31. Јула 2020 године и ступио је на снагу 08. Августа 2020.
Године.
- У склопу програма рада одељењског старешне предвиђене су следеће теме које
одељењски старешина треба да реализује у свом одељењу самостално и/или у сарадњи са
ПП службом, члановима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања,
занемаривања,стручњацима из школе или експертима.
Теме које су програмом предвиђене су:
Септембар:Упознавање ученика са правилима понашања;Упознавање са Декларацијом о
правима детета.
Октобар: Упознавање са Протоколом о заштити од насиља;Реаговање у ситуацијама насиља.
Новембар:Дружељубиво понашање; Кораци у успешном решавању конфликта .
Децембар: Обележавање дана толеранције;Какав је ваш приступ конфликту;Одговорност за
сопствене поступке;Свакодневни бон тон .
Јануар: Умемо ли да слушамо саговорника; Препознавање и избегавање ризичних ситуација;
Друштвене мреже-могућности и ризици; Мере заштите на друштвеним мрежама.
- Родитељи су на родитељским састанцима упознати са кућним редом школе и правилима
понашања ученика, наставника и родитеља. Упознати су са мерама поступања у ситуацијама
насиља које су дате уПравилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање.
На родитељском састанцима родитељи су упознати са Правилником о обављању
друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, ,,Сл.гласник РС '' бр.68/2018. , начином
примене у школи.
У току првог полугодишта на предлог Тима, одељенске старешине су на часовима одељенске
заједнице спроводиле активности на тему превенције дигиталног насиља и дискриминације.
Идеја је да се у току другог полугодишта организује анкета са ученицима о дигиталном
насиљу на нивоу школе.
У току другог полугодишта реализоване су следеће активности:







Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља
24.фебруара у Фармацеутско-физиотерапеутској школи је реализовано неколико
активности у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом:
На часовима одељенске заједнице од стране одељенских старешина и то кроз
решавање упитника о ситуацији насиља и дискусија на тему истог
На часу Социологије са правима грађана, наставница Сенка Калембер Михајловић је
у одељењу 3-7 спровела едукацију и подсећање на све оно што су ученици чули на
поменуту тему насиља
На часу здравствене психологије спроведена је активност прављења паноа на тему
РЕЦИМО НЕ НАСИЉУ





Родитељи појединих ученика су такође у сарадњи са одељенским старешинама
прошли обуку за родитеље под покровитељством МПНР са циљем информисања
родитеља о насиљу. Идеја је да следеће школске године родитељи свих ученика наше
школе прођу обуку о насиљу преко специјализоване платформе Чувам те. Исто се
односи и на све ученике школе, као и на запослене у школи.
Члановима Наставничког већа је преко вибер групе представљен и филм – видео
обука, који на разумљив начин, од стране стручњака говори о корацима који се
предузимају у установи, у ситуацијама када се насиље деси.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

У овој школској години није било интервентних активности.
Сања Ђуричић, координатор Тима

10.3. Извештај о раду
ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Чланови тима: Марија Црнојевић, Биљана Васић,, Ана Јаковљевић, Тања Станковић,Маја
Павловић, Сања Ђуричић, Сузана Ловрета и одељенске старешине.
Тим се у овој школској 2020/2021 години бавио активностима-темама
- развој пресузетничких компетенција
- међународна сарадња у оквиру пројекта Е медика са стучним школама у области здравства
и социјалне заштите.
- професионална оријентација и избор будућег занимања
- сарадња са образовним инситуцијама
- промоција школе
У првом и другом полугодишту школске 2020/2021години тим за каријерно вођење и
саветовање одржао је 5 састанка и реализовао следеће активности са ученицима школе:
-

-

Формирање тима и израда плана активности. Информисање чланова тима о садржају
и задацима професионалне оријентације и каријерног вођења.Присутни чланови
тима.
Септембар- октобар. Презентација факултета за Менаџмент, економију и финансије
Због постојеће епидемиолошке ситуације презентације је одржана он лине.
Индивидуалне консултације за ученике средњих школа: Шта да радимпо ? 3.септембар, 2020

Међународни пројекат Е медика. Чланови тима укључени су у пројекат заједнице медицинских
школа. Припремају се пројекти и презентације.Смотра која је била планирана у термама Тухењ у
септембру, одложена је за март месец.

-

-

-

-

-

21.10.2020 Учешће на Националној Euroguidance конференцији и такмичењу.
Тим је са активностима које спроводи представио школу и учествовао на такмичењу.
14.10.2020 Радионица СКЦ Знањем до будућности –Напиши свој први CV. На
радионици су учествовале ученице 3-2 Тијана Глигоријев и Андреа Ивановић
03.11.2020-Учешће на сајму тимова за Каријерно вођење и саветовање у Привредној
комори.Ученице Тијана Глигоријев и Андреа Ивановић презентовале су он лине
активности тима Фармацеутско-физиотерапеутске школе.
септембар- јануар Учешће Фармацеутско-физиотерапеутске школе на међународном
пилот пројекту Inno school у имплементацији наставног средства за предмет
предузетништво. Ментори на пројекту ученицима школе су професорке Ана
Јаковљевић и Биљана Васић.Ученици су подељени у тимове и раде на
имплементацији наставног средства.
17 и 18.12.2020 Ученице Андреа Ивановић, Тијана Глигоријев и Вања Шарчевић су на
такмичењу Пословни изазов у организацији Достигнућа младих. Ово прилико ученице
су представљале Фармацеутско-физиотерапеутску школу осмисливши производ Smart
pen као одговор на задати изазов –производ или услуга која ће поспешити он лине
наставу.
септембар- децебар. У оквиру активности информативног центра Фондације Темпус
ученици завршних разреда су остварили учешће на вебинару за ученике,
март -у оквиру међународног пројекта Inno shoola реализовано је градско такмичење
између 12 београдских школа.Тим 2 наше школе у саставу Ивановић Андреа, Милица
Перић и Стојановић Андреа освојио је 3 место.Ментор Биљана Васић
април Регионално такмичење ученичких компанија, компанија Мелис наше школе
освојила је 1 место.Ученице Сара Симоновић, Тијана Глигоријев и Андреа Ивановић
02-06.06.2021 национално такмичење ученичкихкомпанија. Мелис учествовао на
наведеном такмичењу.
март-јун у оквиру ерасмуса учешне на вебинарима-

Како изабрати будуће занимање, Како написат добар CV, Како ојачати добре стране, Упознај
занимања, Како подржати дете упроцесу доношења одлуке будућег занимања.
-јун-међународни вебинар представљање и сумирање резултата пројекта Иноо школа
У школској 2020/2021 одини нису због епидемиолошке ситуације реализоване посете
образовним институацијама.
Чланови тима за каријерно вођење и саветовање презадовољни су реализованим
активностима у датој епидемиолошкој ситуацији.

У овој школској 2020/2021 години нису реализоване активности посете образовним
институцијама због епидемиолошке ситуације
Предлог активности:
Чланови тима предложили су наставак активности у области предузетништва, међународне
сарадње, посете образовним институцијама.
Сагласни су да не треба ништа мењати јер је тим у овој години и специфичним условима
рада био изузетно успешан и активан.

Руководилац тима за каријерно вођење и саветовање
Биљана Васић

10.4. Извештај
ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

У токи школске 2020/2021. године одржано је укупно 6 састанака чланова Тима.
Тим је конституисан на првом састанку одржаном у септембру 2020. године, на којем је за
координатора Тима изабрана Бојана Лукић, за заменика координатора је изабрана Милена
Вучуревић, а за записничара Ана Јаковљевић. На истом састанку је и утврђен план рада,
области праћења и подељења задужења међу члановима. Дефинисане су и активности
којима ће се Тим бавити (праћење заступљености и развоја међупредметних компетенција у
редовној настави, ваннаставним активностима, пројектима, такмичењима, повезивање са
стручним већима и осталим тимовима школе, праћење самовредновања рада школе...)
-

Чланови тима су у јануару 2021. године активно учествовали у реализацији и праћењу
остварености „Светосавске недеље“. Такође, чланови тима су учествовали у неколико
пројеката („Квалететно образовање за све“, “Innoschoole”), a праћени су и пројекти у
којима су учествовале остали чланови наставничког кадра и ученици школе).

-

Током школске 2020/2021. године ученици школе су постигли завидне резултате на
општинским, градски, међуокружним и републичким такмичењима из области спорта
и рецитовања.

-

Колегиница Биљана Васић је са ученицима трећег разреда освојила прво место на
регионалном такмичењу ученичких компанија.

-

У школској 2020/2021. години настављена је сарадња са Саветом Европе, Еразмус
фондацијом, Достигнућа младих.

-

Чланови Тима су у априлу организовали и реализовали упитник за наставнике
„Међупредметне компетенције и њихова примена у наставним и ваннаставним
активностима школе“, који је био вид интерног стручног усавршавања и који је имао
за циљ праћење примене међупредметних компетенције у свим активностима школе.
Закључено је да постоји простор за побољшање и освешћивање међупредметних
компетенција код наставника, па су чланови Тима дали предлоге за исто. Планиране
су активности за наредни период. С тим у вези, чланови Тима су дали и предлог Тиму
за развојно планирање да се међупредметне компетенције уврсте у Развојни план
школе за наредни период. Такође, координатор Тима Бојана Лукић наставља са
пројектом „Квалитетно образовање за све“ који има за циљ развој компетенција
демократске културе (које су блиско повезане са међупредметним компетенцијама),
па су чланице овог пројектног Тима била на peer learning догађају у Шапцу у трајању
од 30. 06. до 02.07. 2021. године, на којем је ревидиран акциони план пројекта за
2021/2022. годину. Акционим планом су предвиђене активности које ће развијати
међупредметне компетенције ученика кроз редовну наставу и ваннаставне
активности.

-

Током школске 2020/2021.
самовредновања.

године

праћени

су

и

анализирани

резултати

-

Закључено је да су све активности и задаци чланова Тима предвиђени планом рада
Тима за школску 2020/2021. годину реализовани.

Руководилац тима, Бојана Лукић

10.5. Извештај
ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
У току школске године 2020/2021 одржано је пет састанака Тима за професионални развој.
Састанци су одржани 4.10.2020. 21.12.2020., 15.04.2020., 23.06.2021. и 25.08.2021..
Чланови Тима за школску 2020/2021. годину су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Јасна Савић, директор школе
Мелита Ранђеловић, педагог
Петар Алексић-наставник
Оливера Лазаревић, наставник,
Ђурић Милица, наставник,
Ана Јаковљевић,наставник
Драгана Михајловић,наставник
Сузана Милетић,наставник

На првом састанку тима, одржаном 4.10.2020., извршено је конституисање тима, а у складу
са предходно усвојеним Планом Тима за школску 2020/2021.. Присутни чланови тима за
професионални развој за школску 2020./2021. су на одржаном састанку изабрали за
руководиоца тима наставницу Ану Јаковљевић, а за записничара и заменика координатора
тима наставника Петра Алексића. Уместо чланице тима Милице Ђурић, за текућу школску
годину биће наставница Маја Мирковић. Чланови тима су извршили следећу поделу
активности: за прослеђивање информација о семинарима и увођење у посао приправника
задужена је Мелита Ранђеловић, за постављање табела о интерном и екстерном стручном
усавршавању наставника и стручних сарадника за школску 2020./2021. је задужен колега
Петар Алексић док су за писање извештаја о стручном усавршавању за сваки тромесечни
циклус
задужене колегинице Маја Мирковић и Сузана Милетић, а за праћење
професионалног развоја запослених у школи задужене су колегинице Драгана Михајловић и
Оливера Лазаревић.

Главне активности рада Тима током школске 2020/2021. године биле су:
Израда плана стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
школе,
- Утврђивање приоритетних области стручног усавршавања наставника у условима
пандемије,
- Праћење реализације индивидуалних планова стручног усавршавања у школи и ван
школе,
- Праћење реализације плана стручног усавршавања запослених по стручним већима,
- Организација одржавања семинара у школи,
- Праћење и увођење приправника у посао.
У складу са Планом и програмом рада Тима за професионални развој за школску 2020/2021.
год., реализоване су скоро све планиране активности, сем организације одржавања
семинара у школи, због немогућности окупљања већег броја запослених у условима
пандемије. Конкретно, реч је о реализацији стручног усавршавања запослених где су сви
наставници у школи завршили само део, онлајн обуку за акредутовани семинар
„Формативно оцењивање у дигиталном окружењу“ од стране ЗВКОВ-а, подељени у две
групе, док нису похађали други део обуке, који је предвиђао одржавање предавања и
радионица, трећи дан у трајању од осам сати у Фармацеутско – физиотерапеутској школи.
Трећи дан у школи обуку су требале да реализују педагошкиња Мелита Ранђеловић и
колегиница Биљана Васић. Како ЗВКОВ није одобрио организовање трећег дана онлајн,
преко Zoom-a, наставници нису добили сертификате о положеној обуци. Наставници су дату
обуку пратили онлајн у периоду од 15.08. – 15.10.2020. подељени у две групе, а обука је
носила 12. бодова. Треба истаћи да су у току текуће школске године сви семинари и обуке за
запослене реализоване онлајн, због услова епидемије.
-

У току текуће школске 2020/2021. год., имали смо четири приправника:




Александар Бисић
Маја Мирковић
Горан Димић – на место Сање Милановић



Јелена Милосављевић.

Колега Александар Бисић је положио јавни час пред члановима комисије 7.09.2020. године,
док је колегиница Маја Мирковић положила јавни час пред комисијом 23.10.2020..У току
ове текуће школске 2020./2021., имамо још два нова приправника. То су колегиница Јелена
Милосављевић, наставница биологије, чији је ментор Татјана Станковић, и колега Горан
Димић, наставник историје, чији је ментор наставник из 7. Београдске гимназије. Колега
Горан Димић, наставник историје, приложио је записник свог ментора, из Седме београдске
гимназије о реализованим часовима са ментором.
Колегиница Весна Станојева Петров је ове школске 2020./2021. године ментор колегиници
Димитријевић Зорици, из средње медицинске школе у Пожаревцу.
Тим за професионални развој урадио је извештај о реализацији плана стручног усавршавања
запослених у оквиру установе и ван установе по стручним већима за три циклуса. Последњи,
трећи циклус односио се за март, април и мај а запослени настављају да попуњавају
постојеће табеле за следећи циклус.
Руководилац Тима: Ана Јаковљевић

10.6. Извештај
ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У току школске 2020/2021 укупно је одржано два састанка тима.
Теме којима се тим бавио:
-

Припре маматеријала за промоцију школе;
Ажурирање сајта Школе;
Промоција Школе у основнимш колама;
Учешће наСајам уобразовања

Тим за маркетинг школе учествовао је у две манифестације како би промовисали школу и
смерове.
4.3.2021. били смо учесници виртуелног Сајма образованја у организацији ОШ „ Филип
Филиповић“ . Две ученице из одељења 3/1 Наталија Шерифовић и Маја Пајчин су
учествовале у промоцији.
19.6.2021. организован је „Вождовачки сајам образовања – Путоказ“. Сајам је одржан у
установи „ Вождовачки центар-Шумице“. На промоцију су ишле две ученице Маја Пајчина из

одељења 3/1 и ученица Ана Веревкина из одељења 2/6, заједно са професорком Мајом
Акерман.
Активности које нису реализоване због настале епидемиолошке ситуације и забране
окупљања великог броја њуди су: Организација предавања, трибина и изложби у Школи;
Сарадња са медијима; „Школа отворених врата“.

Руководилац тима: Ана Церовић

10.7.Извештај
ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
Тим за промоцију здравља конституисан је 9.9.2020. године
Члановитимасу :
1.Ангелина Радовановић-Беловођанин(координатортима),
2.Сузана Милетић,
3.ЈеленаЈанковић,
4..Татјана Станковић,
5.Марија Митровић,
6. СањаПетронијевић,
7.Весна СтанојеваПетров,
8.Милош Ристановић,
9.Марија Црнојевић(психолог),
10.Мелита Ранђеловић(педагог),
11.Елизабета Марот,
12.Тања Здравковић,
13.Маја Ћосовић и
14.Милена Пешић(секретар школе)
Договорено је да главне активности буду:
-

Активности везане за спречавање појаве ковиди нфекције у школи и спречавање
ширења исте;
Обука ученика о правилном начину понашања у школској и ваншколској срединиради
Спречавања ковиди нфекције
Израда упутстава и протокола при поступању у одређеним срединама,активностима и
Ситуацијама ради спречавања заражавања и преношења инфекције;
Аактивности којима се ученицима даје психолошка подршка ради јачања менталног
здравља

-

Активности за превенцију злоупотребе психоактивних
супстанци(дрога,алкохол,енергетскинапици) код ученика;
Активности за превенцију ризичног понашања код ученика повезаног са сексуално
Преносивим болестима и АИДС-ом;
Активности којима се промовишу здрави стилови живота
Формирани су следећи подтимови:
o Подтим за прикупљање информација од значаја за спречавање ширења
ковидинфекције (Маја Ћосовић,Елизабета Марот,МиленаПешић)
o Подтим за психолошку подршку ученицима
(МаријаЦрнојевић,МелитаРанђеловић )
o Подтим за превенцију наркоманије и алкохолизма (Милош Ристановић,Јелена
Јанковић,Тања Здравковић)
o Подтим за превенцију сексуално преносивих болести (Ангелина РадовановићБеловођанин,Сузана Милетић,Татјана Станковић)

Подељенасу и задужења:
Координатор активности различитих подтимова са наставничким већем је ВеснаСтанојева
Петров , а координатор активности са ученичким парламентом Марија Митровић
Тим за промоцију здравља је реализовао следеће активности:
 У складу са препорукама Министарства Просвете, а везано за епидемију вирусом
корона(ковид),координаторТима је израдила и проследила упутства свим
одељенским старешинама за ученике о начину понашања у школи.Органи школе
спровели су мере које су неопходне за безбедно функционисање школе у
епидемијским околностима.
 Именовани подтим слао је податке, о понашању и појавама поштовању епидемијских
мера МПНТР
 Кроз наставне активности у којима су учествовала сва стручна већа реализова ли смо
превентивне мере за спречавање инфекције,оснаживање здравља и оснаживање
менталних снага ученика да се изборе са епидемијском ситуацијом.У оквиру ових
активности Институт Милан Јовановић Батит са којима имамо вишегодишњу добру
сарадњу одржао је предавање о мерама превенције и лечењу депресије која је
узрокована између осталог и пандемијом инфекције ковид.Предавање је 20.5,2021.
одржала Марија Петковић,психолог Института
 Као и сваке године организована су предавања Института Батут на тему превенције
сексуално преносивих болести и очувања репродуктивног здравља.Предавање је
заједно са наставницом Ангелином Радовановић-Беловођанин одржала 19.1.2021.
године онлајн,преко гугл мита,доктор наука Катарина Боричић
 Форирана је гугл учионица где су заинтересовани ученици могли да прате часове из
области превенције болести изазване пушењем,хив инфекције и ковид инфекције
 Због отежавајућих околности и реализације наставе по групама као и
онлајн,планиране активности су одржаване кроз редовну наставу у оквиру
предвиђених скраћених часова,тако да можемо бити задовољни реализацијом
планираног.Потребно је да се сви чланови тима укључе активније у реализацији
планираних активности
Координатор,Ангелина Радовановић-Беловођанин

10.8.Извештај
ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БИЛИНГВАЛНЕ НАСТАВЕ
У току школске 2020/2021. године, одржана су шест састанка. Тим се бавио следећим
темама:
-

расподела задужења наставника енглеског језика око пружања помоћи предметним
наставницима у организовању наставе на енглеском језику;

-

динамика и начин међусобног комуницирања приликом консултација;

-

начин рада након измена у броју чланова Тима;

-

повећан обим посла и присуство на састанцима Колегијума; писање извештаја;
стручно усавршавање у језичкој компетенцији;

-

план рада у наредном периоду; начин праћења постигнућа ученика на крају школске
године;

-

начин реализације матуре прве генерације ученика билингвалне наставе.

Чланови Тима су у складу са природом предмета који предају, проценили потребу и начин
извођења иницијалног тестирања у билингвалном одељењу. На састанку Колегијума
23.10.2020. поднет је извештај о иницијалном тестирању.
Предметни наставници укључени у билингвалну наставу, редовно су се информисали о
корисним чланцима, апликацијама и сајтовима у вези са KLIL моделом наставе (Content and
Language Integrated Learning) који обједињује подучавање наставног предмета и страног
језика.
Чланови Тима су 11.11.2020. имали могућност да испрате серију вебинара у организацији
Британског савета, који се баве различитим аспектима CLIL-а (учење интегрисано са
садржајем и језиком) и његовом применом у средњем образовању, укључујући и то како се
интегрисано учење дешава у учионицама.
Једна од чланица Тима, у сарадњи са, секцијом за заштиту животне средине, учествовала је у
међународном онлајнClimate Action Project-у који су организовали WWF и NASA.
Усавршавање је трајало током 6 недеља,од 28.9.2020. до 8.11.2020. Пројекат броји око 2,8
милиона учесника.

У оквиру секције за енглески језик, тринаест ученика из билингвалних одељења 1/1, 2/1, 3/1,
4/1 успешно су учествовали на 9. Олимпијади из енглеског језика, Hippo 2021. Сви ученици су
остварили значајан резултат. Два ученика су успела да се у првој рунди међународног
такмичења из енглескогјезика, пласирају у полуфинале такмичења, између 35000 кандидата
из 40 земаља света.Такмичење је ове године одржано онлајн због пандемије корона вируса.
Након одласка једне наставнице из школе на ново радно место, након детаљне анализе
постојеће ситуације, одлучено је да се у новој школској години неће уписивати
билингвално одељење због помањкања кадра.
Направљена је поделапредметананаставникекојићепредаватинасрпском и
енглескомјезикуу току школске 2021/2022. године.
Други разред
1. Патофизиологија - АнгелинаРадовановићБеловођанин
2. Организацијафармацеутскеделатности - СмиљанаСоларов
3. Фармацеутскатехнологија 2 - СмиљанаСоларов
4. Математика 2 - БраниславаСрдић
Трећи разред
5. Медицинскабиохемија - АнаЦеровић
6. Фрамацеутскахемија 3 – АнаЦеровић
7.Основиклиничкефармације3 – СмиљанаСоларов
8. Математика 3 - БраниславаСрдић
Четврти разред
9. Предузетништво - ЕлизабетаМарот
10. Фармацеутскахемија4 - АнаЦеровић / Смиљана Соларов
11. Броматологија - АнаЦеровић
12. Математика 4 - БраниславаСрдић

Настављена је сарадња са Тимом за маркетинг школе и Тимом за самовредновање.
Предметнинаставнициукључени у билингвалнунаставу, редовносусеинформисали о
кориснимчланцима, апликацијама и сајтовима у везиса KLIL моделомнаставе (Content and
Language Integrated Learning) којиобједињујеподучавањенаставногпредмета и страногјезика.
Ученици 3/1 одељења били су активни у пројекту А Review – All Summer in a Day.
Припремили су презентацију и анализу приче на енглеском језику.
ЧлановиТимасусебавилианализомпостигнутихрезултата у оквирусвогпредмета и
констатованјенапредак у односунапостигнутерезултатеизпрвогполугодишта.
На основу свега наведеног, констатовано је дачлановиТима за билингвалну наставу могу
бити заовољни постигнутим резултатима.
Руководилац Тима за билингвалну наставу Зорица Ђукић

10.9.Извештај ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ
Чланови Тима за самовредновање рада школе су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Јасна Савић, директорка школе
Марија Црнојевић, психолог
Мелита Ранђеловић, педагог
Маја Тојков
Драгана Будимир
Весна Станојева Петров
Тања Здравковић
Снежана Мимић

У школској 2020/21.години су вредноване следеће области рада:
-

Етос
Подршка ученицима
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

У оквиру самовредновања области Етос, он лајн упитник је попунило 533 ученика, 448
родитеља и 53 наставника.На све трвдње је одговорено високим степеном слагања, у
афирмативном смислу. Простор за унапређење се огледа у подршци ученицима да брину
једни о другима, што је и очековано, у складу са ситуацијом и променама у начину пхађања
наставе.
И родитељи и наставници су исказали висок ниво задовољства у оквиру ове вредноване
области.
Упитнике којима се испитује мишљење ученика, родитеља и наставника у оквиру области
Подршка ученицима је попунило 202 ученика, 56 наставника и 363 родитеља.
У оквиру самовредновања наведене области, показало се да постоји простор за унапређе, и
то:
-

31% родитеља је навело да недовољно учествује или не учествују у акцијама
пружања помоћи ученицима и њиховим породицама када се у школи организују
Школа недовољно ученике јучи како да уче: (36% -20,1% сматра да не учи, 15,6% у
мањој мери тако мисли)
Настава није диференцирана (ученици добијају различите задатке)
39% сматра да није тако

У самовредновању области Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима учествовало је 56 наставника и 6 чланова Школског одбора.
Без обзира на оцене које одражавају висок степен задовољства, указано је на следеће
просторе за побољшање:
- Око 20% наставника сматра да би стручни сарадници и наставници у звању више
требали да прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу мере за

-

-

Запослени би требало више да планирају и унапређују професионално деловање у
складу с резултатима спољашњег вредновања
Директор би више требао да показује отвореност за промене и подстиче иновације ;
подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово
остваривање у складу са могућностима школе
Школа би кроз школске пројекте више требало да развија предузимљивост,
оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника
и да више укључује ученике и родитеље у конкретне активности

Све идентификоване области за унапређење су разматране на састанцима Тима и узете у
обзир при изради планова за унапређење рада школе.

Тим за самовредновање рада школе

10.10.Извештај
ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима : Јасна Савић, директорка школе; Мелита Ранђеловић, стручна сарадницапедагог; Марија Црнојевић, стручна сарадница-психолог; Братислав Спасић, координатор
практичне наставе; Јелена Стојиљковић, наставница српског језика и кеижевности; Сенка
Калембер Михајловић, наставница социологије са правима грађана; Александра Ракићевић,
наставница хемије; Стаменић Мирјана, наставница француског и латинског језика;
представник јединице локалне самоуправе; родитељ из Савета родитеља;ученик
представник Ученичког парламента
Током школске 2020/2021.године чланови Тима окупили су се шест пута. Због
специфичних услова рада (реализација наставе на даљину), три састанка у другом
полугодишту одржана су електронским путем, уз помоћ меил размене, гогл мит апликација.
Акциони планом предвиђено је да се током школске године прете, вреднују и
унапређују стандарди квалитета у оквиру следећих области квалитета: 2-Настава и учење, 3Образовна постигнућа ученика, 4- Подршка ученицима, 5-Етос, 6-Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима.
Током школске године чланови тима реализовали су следеће активности:
-Израда плана рада Тима за за организацију и спровођење развојног плана за школску
2020/2021. годину;
- Праћење и анализа остваривањa приоритета одређених развојним планом школе; :
-

Анализа школске документације: Записници стручних већа, тимова;

-

-

Извештаји стручних већа, тимова, одељењских већа о реализованим активностима,
постигнућима ученика на крају сваке класификације, на крају првог и другог
полугодишта. Праћени су резултати ученика на завршном и матурском испиту.
Анализирана су постигнућа ученика на такмичењима, учешће у пројектима, смотрама;
Праћени су ефекти прилагођавања и пружања додатне подршке ученицима који
похађају наставу по ИОП-у, ученицима из осетљивих група;
Праћени су ефекти реализације билингвалне наставе у образовном профилу
фармацеутски техничар;
Анализа реализације самовредновања и резултата који су добијени
самовредновањем;

-Предлог мера, активности које имају за циљ унапрежење појединих области квалитета;
- Израда новог Развојног плана школе за период 2021-2026
- Реализација активности у вези израде развојног плана;
- Подношење извештаја о реализацији плана рада.
Тимски рад свих чланова стручног актива за развојно планирање и укљученост већине
запослених у предвиђене активности допринео је успешној реализацији акционог плана за
школску 2020/21. годину.

Тим за развојно планирање

10.11.Извештај
ТИМА ЗА ОБЕЗНЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе броји 11 чланова. Чланови тима су :
1. Јасна Савић, директорка школе;
2. Оријана Стефановић,наставник српског ј.и књижевности-помоћник директора;
3. Мелита Ранђеловић,стручна сарадница-педагог;
4. Марија Црнојевић,стручна сарадница-психолог;
5. Братислав Спасић, руководилац практичне наставе;
6. представник педагошког колегијума:
7. Представник тима за развојно планирање
8. Представник тима за професионални развој:
9. представник локалне самоуправе
10. представник родитељ из Савета родитеља;
11. ученик представник Ученичког парламента

Тим је током школске године пратио остваривање школског програма, остваривање циљева
и стандарда постигнућа, развоја компетенција. Тим је пратио и вредновао резултате рада
наставника и стручних сарадника, пратио и утврђивао резултате рада ученика и
одраслих.Тим се старао да се обезбеди и унапреди квалите образовно-васпитног рада
школе.У ту сврху прати, вреднује све активности и мере које предузимају стручни органи,
тимови и педагошки колегијум.
Током школске 2020/2021.године чланови тима су се састали пет пута са циљем
реализовања и праћења реализације планираних активности:

Активности
Формирање тима, избор
координатора Тима и
записничара
Праћење реализације :

Време
реализације
Септембар

Током школске
године

- Школског програма
- Развојног плана

Анализа остварености
реализације школског
програм
Развија методологију
самовредновања

Анализа резултата
самовредновања
школског програма

Јануар јун

Септембар

Новембар,
Фебруар,
Јун

Праћење реализације
пројеката у којима
учествује школа

Током године

Праћење сарадње школе
са локалном заједницом,
привредним друштвима,
родитељима ученика
Анализа постигнућа
ученика на крају првог и
другог полугодишта

Начин праћења

Носиоци активности

Записник са
састанка стручног
актива
Извештаји са
састанака
стручних већа,

Директор школе,
педагог,школски
одбор
Чланови Тима,
стручна већа

Извештаји са
састанка стручног
актива
Увидом у
педагошку
документацију
Извештај са
састанка Тима
Инструмент за
самовредновање
Извештај са
састанка Тима

Чланови Тима

Чланови Тима
Тим за
самовредновање
чланови Тима

Извештаји о
реализованим
активностима

Чланови Тима,

Током године

Извештаји о
реализованим
активностима

Чланови Тима

Фебруар
Јун

Извешттаји
одељењских већа

Чланови Тима

Стручна већа

Анализа постигнутих
резултата ученика на
матурском/завршном
испиту

Јун

Анализа постигнутих
резултата ученика на
такмичењима, смотрама

Јун

Праћење развоја
компетенција
наставника, стручних
сарадника

Извештаји
испитних
комисија

чланови Тима

Извештаји

чланови Тима

Сручна већа

Сручна већа
Током године

Извештаји

Чланови Тима

Анализа начина и степена
укључености ученика,
родитеља у активности
школе.

Фебруар
Јун

Извештаји тимова
о реализованим
активностима

Чланови Тима

Анализа извештаја
спољашњег вредновања
школе

Након добијања
извештаја

Извештај о
спољњем
вредновању рада
школе

Чланови Тима,
Директорка школе,
чланови Педагошког
колегијума

Праћење уписа ученика
завршних разреда на
факултете, струковне
школе
Израда оперативног
плана школе за
организацију и
реализацију образовноваспитног рада по
посебном програму за
рад у условима
пандемије вируса Covid19

Јул-август

Извештај
одељењских
старешина

чланови Тима

Јул- август

Извештај о раду
стручног актива

Чланови Тима

Израда извештаја о раду
Тима за школску
2019/2020. годину
Давање предлога за
развој школе у наредном
пероду и унапређење
квалитета рада школе

Током школске
године

Чланови Тима

На основу праћења и увида у резултате евалуације свих области самовредновања, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе није имао потребе да се додатно ангажује и даје
смернице задодатну израду инструмената за истраживање.

11.Извештај о раду СТРУЧНИХ САРАДНИКА, КООРДИНАТОРА ЗА
ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
11.1. Извештај о раду ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
Годишњим Планом рада школе предвиђене су активности педагога које се реализују
кроз девет области: планирање и програмирање образовно-васпитног рада; праћење и
вредновање образовно-васпитног рада; рад са наставницима; рад са ученицима; рад са
родитељима, односно старатељима; рад са директором, стручним сарадницима; рад у
стручним органима и тимовима; сарадња са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуправе ; вођење документације, припрема за рад и
стручно усавршавање. У сарадњи са психологом школе, учествовала сам у организацији и
реализацији великог броја активности везаних за унапређивање наставе као и великог броја
вананставних активности.
Током протекле школске године била сам ангажована на пословима пријема и
рапоређивања новопридошлих ученика у сарадњи са психологом и помоћником директора.
Била сам и координатор Стручног актива за развој школског програма, Тима за развојно
планирање. Активно сам учествовала у раду свих тимова и комисија те сам тако реализовала
све планиране активности.
Из области планирање и програмирање образовно-васпитног рада активно сам
учествовала у конципирању и изради Извештаја о остварености годишњег плана рада за
претходну школску годину, на конципирању и на изради Годишњег плана рада школе за
школску 2020/2021. годину , Плана рада Стручног актива за развој школског програма, Тима
за развојно планирање, избору уџбеника и припреми плана посете часовима.
Током реализације наставе на даљину учествовала сам у процесу планирања реализације
наставе, писању недељног оперативног плана наставе. Учествовала сам у осмишљавању
пружања психо-социјалне подршке ученицима током панденије КОВИД 19 тако што сам
осмислила радионице, садржаје за ученике у гугл учионици.
Област рада праћење и вредновање образовно-васпитног рада подразумевала је учествовање у
систематском праћењу и вредновању наставног процеса ( посета часовима редовне наставне,
осталих облика образовно-васпитног процеса, часова одељењског старешине и часова одељењских
заједница...), иницирању и учествовању у истраживањима образовно-васпитне праксе коју реализује
школа, научно-истраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања образовно
васпитног рада и учешће у изради извештаја о остваривању образовно- васпитног рада.
Током школске године присуствовала сам на 16 часа наставника у циљу праћења њиховог рада, али и
ради вредновања васпитно-образовног процеса у одељењима у којима се реализује настава по ИОПу и/или има ученика из осетљивих група.Ово се односи на часове који су реализовани уживо. Због
епидемиолошке ситуације настава је реализована великим делом онлајн (комбиновани модел),

наставу сам пратила и током онлајн реализације. Присутвовала сам на 134 часа у одељењима свих
разреда и образовних профила.

Присуствовала сам часовима које су реализовали приправници:
-

-

7.9.2020.год. Миотерапија, час реализовао наставник приправник Александар Бисић
23.10.2020.год. Изглед просторије у којој се изводи масажа,услови рада. Припрема
масера и пацијента за масажу, час реализовала наставница приправник Маје
Мирков
3.2.2021.год Југославија у Другом светском рату, час реализовао наставник
приправник Горан Димић
23.4.2021.год. Хемијско чишћење коже и одреживање макроскопских карактеристика
коже, час реализовала наставница Сара Бекић Вујичић
26.5.2021.год, Филогенетски развој живих бића, час реализовала наставница
приправник Јелена Миленковић
18.6.2021.год.Српски народ у савременом свету, час реализовао наставник
приправник Горан Димић

Учествовала сам у реализацији самовредновања рада школе. Ове школске године
реализовано је праћење , вредновања рада школе у области : Настава и учење.
Током реализације наставе на даљину реализовала сљам онлаин истраживање са циљем
праћења реализације наставе на даљину. Истраживањем су обухваћени наставници,
ученици и родитељи.
Рад са наставницима подразумевао је активно учешће у изради, корекцији и давању
сугестија код оперативних и глобалних планова рада наставника, прегледу педагошке
документације одељењских старешина-књиге евиденције (Е-дневник) и матичне књиге,
помоћ у изради припреме за реализацију часа наставника, пружање подршке наставницима
у планирању и реализацији непосредног образовно-васпитног рада са ученицима и сарадњи
са родитељима.
Током школске године активно сам учествовала у праћењу рада и напредовања ученика
обухваћеним инклузивним образовањем. Учествовала сам у израду плана прилагођавања и
евалуације истог.
Укључена сам у реализацију два пројекта: ,,Лековити Олимп'', ,,Квалитетно образовање за
све''. У овом сегменту остварила сам велику сарадњу са наставницима који учествују у
реализацији пројекта.
Током школске године била су два приправника које сам уводила у посао и заједно са
ментором, припремала за полагање за лиценцу.
Сарадња је била нарочито изражена код ученика код којих је примећено да се нису довољно
адаптирали на средину или код оних којима је потребна додатна подршка у учењу. Рад на
изради оперативног плана заштите за ученике који су трпели неки облик насиља и за

ученике који су учествовали у ситуацијама насиља. Индивидуални рад са ученицима.
Праћење њиховог рада, напредовања у учењу и боравку у школи.
Активно сам учествовала у реализацији активности Ученичког парламента;
У договору са одељењским старешинама на часу одељењске заједнице реализовала сам
радионице на тему: Зашто треба да учествујем у раду Ученичког парламента,Како
организовати дан, Методе учења, Безбедно коришћење друштвених мрежа.
Током школске године било потреба за непосредном сарадњом и сусретом са родитељима
ученика којима је била потребна нека врста подршке педагошко-психолошке службе.
Разлози укључивања су најчешће били: тешкоће у адаптирању, ситуације неког облика
насиља, тешкоће у учењу, потреба за израдом индивидуалног образовног плана и подршке.
Присуство на неколико седница Савета родитеља.
Сарађивала сам са директором приликом уписа и распоређивања новопридошлих ученика.
Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности.
Сарадња је остварена и у сегменту реализације заједничких активности.
Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима у оквиру рада Тима за заштиту
ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно
образовање.
Поред планираних активности, у сарадњи са председницима стручних већа иницијалну
процену ученика.
- припремила и конципирала табеле за одељењске старешине за посету часовима унутар
свог одељењског већа /први разред/
-учествовала у изради ценус-а
-приремање документације за предстојећи редован инспекцијски надзор Школе;
-конципирање табела за отворена врата, допунску и додатну наставу, распоред писмених
провера дужих од 15 минута.
У сарадњи са колегиницом из ПП службе, помоћницом директора и директором,
припремила план редовне посете часовима, протоколе о посети и табеле за извештаје о
посети и анализу часова.
Рад у стручним органима и тимовима: активно сам учествовала у конципирању и
изради Извештаја о остварености годишњег плана рада за претходну школску годину, на
конципирању и на изради Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину , Плана
рада Стручног актива за развој школског програма, Тима за заштиту ученика од
дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања, избору уџбеника и припреми плана
посете часовима,Тима за самовредновање,Тима за професионални развој,Тима за каријерно
вођење и саветовање,Тима за инклузивно образовање,Тима за маркетинг школе,Тима за
промоцију здравља,.
Кроз учешће у раду тимова, као координатор и као члан тимова реализовала сам све
Планом рада педагога предвиђене активности.

Током ванредног стања и рада у условима пандемије вируса Covid-19 учествовала сам
у изради , праћењу свих докумената, оперативних планова којима се регулише рад школе у
сегменту образовно-васпитног процеса.
Сарадња са надлежним установама , организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе: Током школске године остварила сам сарадњу са бројним
институцијама и организацијама, установама у локалној самоуправи:
- Општина Звездара кроз многобројне активности у склопу манифестације Звездаријада;
- МУП Звездара
- МЕФ факултетом за економију и менаџмент;
- МУП Звездара, кроз активност за ученике завршних разреда ,,Матура 2019’’
- Филозофски факултет, одељење за Педагогију
- Истраживачка станица Петница
- Асоцијацијом за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање.
- Центар за обуку наставника (Филозофски факултет,Универзитет Београд)
- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду.
Током школске године у склопу сарадње са Центром за образовање наставника ЦОН који се
налази у склопу Филозофског факултета, одржала сам предавање за полазнике Коришћење
филма у настави из угла практичара. Ради ванредне ситуације, предавање је одржано
онлаин.
У периоду од 17-21.маја 2021.године била сам ментор студенткињи Дувљак
Анђели,Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду која је у
склопу програма Дефектологија модул Превенција и третман моремећаја понашања
обавила стручну праксу у школи у трајању од 30 сати. Током стручне праксе студенткињу сам
упознала са областима рада стручног сарадника-педагог школе.
Област вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање:
Поред семинара, стручно сам се усавршавала и сталним контактом и размени
искустава и писаног материјала, са колегама стручним сарадницима, основних и средњих
школа, како у непосредном окружењу тако и и у широј локалној заједници.
Током школске године прошла сам различите обуке. Укупно 48 сати стручног усавршавања
ван установе. Присуствовала сам обукама, конференцијама, стручним скуповима.Обуке које
сам прошла:
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ (акредитовани програми из Каталога Мин.просвете)
Назив обуке/
семинара

Број у
каталогу

Програм обуке за
МПНТР,

Компетенција

За подршку
развоја

Реализатор
семинара
(институциј
а,
организаци
ја)

Време
реализације

Број сати

Врста
обуке
(семинар,
конферен
ција...)

ЗУОВ

1.10.2020

24

онлајн

смањење стреса у
ситуацији миграција
кроз примену стручног
упутства за
укључивање ученика
избеглица у систем
образовања и
васпитања
Програм обуке
наставника за
реализацију наставе
оријентисане ка
исходима учења

Пружање подршке
школама у процесу
самовредновања

број
решења
611-0002068/20
20-03

МПНТР,
број
решења
153-0200027/20
17-07

личности
ученика,
комуникацију
и сарадњу

За наставну
област,
предмет и
методику
наставе,
поучавање и
учење

обука

ЗУОВ

онлајн
обука

16 и
8 онлајн
сати

ЗУОВ
МПНТР,
број
решења

9.10.2020.

2020

онлајн

8

К2
П3

610-0001676/20
19-07 од
09.12.201
9

Током школске године остварила сам 100 сати интерног стручног усавршавања.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ
Активност

Активност 3

Датум
реализације

Начин учешћа

Број
бодова

11. и
23.9.2020.

учесник

3

учесник

2

учесник

2

Укупан
број
бодова

Онлајн сусрети-Друштво психолога
Србије,,Планирање подршке ученицима по
повратку у школу'', ,,Подршка развоју
персонализованог учења ученика по
повратку у школе''

Активност 3

14.11.2020.

Онлајн предаванје,,Дани јавних политика’’
(ФПН)

Активност 3
Онлајн конференција,,Медијска писменост
и нова креативност''

27.и
28.11.2020

100

Активност 6

2526.11.2020.

Учешће у обуци саветника МПНТР, ШУ

The role of school and of
educational advisors in
preventing trafficking in
children, and in identifying
and supporting child victims

Training for education professionals on
preventing and combating trafficking in
children (МПНТР, АСТРА, ОЕБС)

Активност 6

Фебруармарт 2021

Учешће у националном истраживању
,,Радна група за праћење остваривања
нових програма Грађанског васпитања
путем фокус група наставника и ученика''
Активност 5

10
Излагач

20
Члан радне групе
(планирање,
организација,реализација)

Јануарфебруар
2021.

коауторка

20

учесник

18

10.6.2021.

учесник

2

5-9.7.2021.

учесник

18

шкг 2020/21

Организација,планирање
и учешће у активностима

15

Израда ауторског дела-израда брошуре у
склопу пројекта ,,Могу да нећуОснаживање младих, посебно девојака, да
се супротставе дигиталном сексуалном и
родно заснованом насиљу у партнерским
односима'' (АЖЦ)
Активност 7
Студијско путовање у Црну гору

30.5.-5.6.
2021.

Тема МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Активност 3
Међународна онлајн конференција
,,Стратегије борбе против дигиталног
сексуалног и родно заснованог насиља у
средњим школама''
Активност 7
Летња школа одрживог развоја
WWF Adria Srbija
Активност 7
Координација
Ученичког парламента

Стручни сарадница-педагог, Мелита Ранђеловић

11.2. Извештај о раду
ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ

Током школске 2020/21. године, психолог школе је кроз рад са ученицима,
наставницима, родитељима, као и кроз стручно усавршавање, допринела унапређивању
васпитно-образовног рада у школи.
Активности стручног сарадника-психолога у школској 2019/20. години:
1. Формирање досијеа ученика првог разреда;
2. Индивидуални разговори са ученицима првог разреда и циљу бољег упознавања
ученика и представљања рада психолога у школи;
3. Индивидуални разговри са ученицима и родитељима који су уписани по упуту
ресорне комисије или на основу здравственог упута; Прикупљање документације и
података релевантних за планирање образовно-васпитног процеса.
4. Сарадња са основним школама из којих долазе ученици који школују по ИОП-у.
Прикупљање индивидуалних образовних планова.
5. Индивидуални разговори са свим ученицима током целе школске године;
6. Праћење успеха ученика на свим класификационим периодима и предузимање мера
за побољшање успеха;
7. Праћење дисциплине ученика и предузимање адекватних мера за побољшање;
8. Праћење интересовања и потреба ученика;
9. Праћење професионалног интересовања ученика и усмеравање ученика у
адекватном смеру;
10. Израда инструмената за праћење напредовања ученика;
11. Праћење рада наставника;
12. Израда инструмената у оквиру вредновања и самовредновања наставника и ученика;
13. Посећивање наставних часова
14. Провера савладаности програма увођења у посао наставника приправника на нивоу
школе;
15. Саветодавни рад са родитељима;
16. Рад у стручним органима школе: Наставничком већу, Одељенским већима и Стручним
већима из области предмета;
17. Учешће у раду разних комисија у школи;
18. Размена мишљења са директором о планирању и реализацији свих активности у
школи;
19. Рад на реализацији планираних активности у оквиру Школског развојног плана;
20. Рад на реализацији активности у оквиру вредновања и самовредновања рада школе;
21. Рад на изради годишњих извештаја;
22. Информисање родитеља и будућих ученика школе о образовним профилима и
могућностима уписа;
23. Сарадња са васпитачима из домова ученика;
24. Сарадња са школским лекаром о праћењу изостанака ученика и превентивном раду;
25. Сарадња са Центрима за социјални рад;
26. Сарадња са другим школама и институцијама од значаја;
27. Израда извештаја рада стручног сарадника-психолога за школску 2020/21.годину;
28. Планирање и израда програма рада стручног сарадника-психолога за школску
2021/22. годину.

29. Реализовање активности/обавеза за инклузивно образовање и ИОП и координисање
рада стручног тима за ИОП
30. Лично и професионално стручно усавршавање
31. Експертско учешће на међународним пројектима у образовању
32. Присуствовање угледним часовима
33. Подршка у реализацији наставе на даљину
Психолог школе Марија Црнојевић

11.3. Извештај о раду
БИБЛИОТЕКАРА

Током школске 2020/2021.године тим стручних сарадница - библиотекарки је радио на различитим
подручјима рада, кроз које ће бити приказан извештај. За поједине активности наведени су носиоци.
По плану рада школске библиотеке за школску 2020/2021.годину један од главних и приоритених
циљева је обогаћивање и проширивање библиотечког фонда у складу са финанскијским
могућностима школе, као и наставак добре сарадње са другим стручним већима, тимовима школе и
ученицима.Крозактивностиовогизвештаја, видимодасутициљевиостварени.
Још један од главних циљева у овој школској години је био функционалнији простор библиотеке са
употребом читаонице- кабинетабр. 36. Од тога је реализована реорганизација библиотечке грађе.Рад
библиотечке секције био онемогућен због епидемиолошких мера. Омогућавање приступа
електронским подацима ученицима, ради обезбеђивања додатне литературе је постављен као
развојни циљ за петогодишњи период, као и почетак процеса дигитализације библиотеке.

У оквиру подручја рада- планирање и програмирање рада стручног сарадника библиотекара,
у јулу претходне школскегодине израђен Годишњи гплан рада школске библиотеке за ову школску
годину- реализатори активности-Ивана Милојевић и Донка Павић.
Такође, крајем ове школске године рађена је свот анализа капацитета рада школске библиотеке ( са
јасно истакнутим унутрашњим и спољашњим факторима- снагама и слабостима рада школске
библиотеке, као и повољним и неповољним околностима за рад) у циљу укључивања ове анализе и
учешћа у прављењу Развојног плана школе за период од 2021/2026 године. Библиотека је у оквиру
Тима за развојно планирање дала своје предлоге активности и развојних циљева за три приоритетне
области: Дигиталне компетенције, Инклузија и Међупредметне компетенције-функционализација
знања.- реализатор активности- Донка Павић.

У оквиру подручја рада-библиотечко-информацијска делатност, следеће активности су
реализоване:
-

Континуирано коришћење програма Б ++ за формирање и руковање базама података
фонда и корисника и формирање књиге инвентара библиотеке.Иако програм
користимо од самог оснивања библиотеке и веома нампомаже у свакодневном раду, има
своје мањкавости и технолошки је старији модел у односу на новије програме за рад

-

-

савремених библиотека- његов највећи недостатак је у руковању фонда корисника, па исти
формирамо и пратимо кроз одвојену књигу корисника библиотеке за сваку школску годину.
Анализа књиге корисника библиотеке на крају школске године и мапирање одељењанеактивних корисника с циљем прављења плана за редовнијим посетама библиотеци у
следећој школској години, као и мапирање корисника који су задужили књиге. Мапирана су
следећа одељења неактивних корисника, а посебно сва одељења првог разреда, затим 2/5,
3/1, 3/4 3/5, 3/6. Утврђено је да су у овој школској години најактивнији корисници – ученици
3/2 и 4/1, као и сва одељења другог разреда, осим горе наведеног 2/5, као и 28 активних
корисника библиотеке- наставника. На крају школске године утврђено је да су сви матуранти
вратили задужене књиге, а остали корисници су обавештени да исте врате почетком сл
школске године- реализатори ове активностит им библиотекарки.
Обогаћивање библиотечког фонда новим издањима, куповином и поклонима од стране
наставника, стручних већа и сарадника школе.
Библиотечки фонд се сваке године повећава, највише захваљујући поклонима. У овој години
у књизи инвентара је континуирано евидентирано и унето 136 књига,одтога 25 нових
купљених књига. Набавка нових књига је рађе на основу анализе постојећег фонда за одабр а
не области чији број књига треба допунити новијим и актуелнијим издањима у сарадњи и
кроз консултације са стручним већима. Одабране су следеће области: стручних предмета за
смер-физиотерапеустки
техничар
(4
књиге,
издавач
Датастатус),
областпедагошко/психолошко/инклузивно усавршавање наставника и стручних сарадника ( 7 књига,
издавачи Помоћ породици и Дерета), област белетристика-савремена страна и домаћа
књижевност( 14 књига, издавачи Дерета, Макарт)– реализатор активности набавке књигаДонка Павић,реализатори активности евиденције књига- Мирјана Стаменковић и Донка
Павић

У оквируподручјарада – рад са ученицима, сарадња са наставницима, стручним
сарадницима и родитељимаиздвајамоследећеактивноститокомцелегодине:
- Свеобухватна помоћ при избору литературе;
- Обучавање ученика за коришћењем библиотеке;
- Саветодавни рад са ученицима и наставницима, као и са матурантима кроз каријерно
саветовање и информисање;
- Информисање имотивисање ученикада посете културна дешавања –Сајам
књига,Фест, Ноћ књиге...
И активности у одређеном временском периоду:
- Учешће библиотеке у организацији угледних и креативних часова у оквиру
Светосавске недеље, реализатор Ивана Милојевић
- У оквиру исте Светосавске недеље осмишљена је и реализована виртуелна изложба
„Живот у доба короне вируса“са групом ученика 1/1 одељења, реализатор Ивана
Милојевић;
- Испитивање читалачких интересовања ученика ради обогаћивања библиотечког
фонда – онлајн истраживање „ Читалиште“, у ком су учествовали ученици свих
разреда, а највише одељења првог разреда као нови корисници библиотеке и трећег
разреда, као мапирани неактивни корисници у прошлој школској години. Приказ
резулата истраживања биће постављен дигитално на форуму библиотеке почетком

нове школске године у сарадњи са библиотечком секцијом- реализатори активности
Донка Павић и Ивана Милојевић
У оквируподручјарада – културна и јавна делатност, следеће активности:
-

-

-

Наставак сарадње са издавачким кућама с циљем куповине књига за награђене
ученике матуранте и ђаке генерације – 60 књига је купљено у сарадњи са
директорком школе и издавачким кућама Лагуна и Прима – реализатор активности
Ивана Милојевић
Учешће у пројекту „Квалитетно образовање за све“ –Донка Павић, Ивана Милојевић чланови пројектног тима школе
Реализација и извештавање за публикацију онлајн активности са Ученичким
парламентом и наставницама/ члановима пројектног тима на тему истраживања
ширења лажних вести у медијима о корона вирусу и вакцинама-кроз обележавање
Светског дана здравља и развијања компетенције одговорности- у оквиру пројекта
Квалитетно образовање за све, реализатор Донка Павић
Спровођење школског онлајн истраживања о потребама и интересовањима младих, у
оквиру израде Програма за младе 2021/2024 у сарадњи са аутором истраживања
општином Звездара. Резултати истраживања за нашу школу, где су учествовали
ученици који похађају наставу грађанског васпитања биће познати почетком нове
школске године и биће значајни за планирање садржаја рада стручних већа, тимова,
секција школе. –реализатор Донка Павић у сарадњи са наставницама грађанског

У оквируподручјарада – стручно усавршавање
-

Извештавање о раду библиотеке кроз унос података у нову МБС базу- организатор
Библиотека града Београда- реализатор Донка Павић
Вебинар посвећен новим издањима за средње школе- учесник Мирјана Стаменковић
Стручни скуп и вебинар 2: Унапређивање капацитета школе за спровођење
компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе у
оквиру заједничког пројекта ЕY/СЕ у Србији/ Квалитетно образовање за све- учеснице
Ивана Милојевић и Донка Павић
Стручне сараднице, библиотекарке: Ивана Милојевић и Донка Павић

11.4. Извештај о раду КООРДИНАТОРА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
АКТИВНОСТ
1.Презентована расподела часова наставницима који
изводе вежбе, наставу у блоку и професионалну
праксу

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР

Септембар

Координатор
Наставници

2.Ученици упознати и упућени у распоред одржавања
вежби за све стручне предмете
3. Обављена посета свим наставним базама где наши
ученици реализују вежбе предвиђеним планом и
програмом
4.Урађени спискови са потребама потрошног
материјала за све образовне профиле и припрема
документације за спровођење јавне набавке
5.Организована поделе униформиученицима првог
разреда
1. Присуство часовима практичне наставе
2.Организована посета јесењем конгресу и сајму
козметике и сајму медицинске опреме
3.Урађен рапоред наставе у блоку за све образовне
профиле и презентован наставницима практичне
наставе
1.Урађена анализа реализације наставног плана и
програма из уже стручних предмета

1. Обилазак наставних база и договор око
реализације наставе у блоку са представницима
наставних база (ВМА, Апотека-Београд, КБЦ
„Звездара“...
1.Организована практичнеа настава за друго
полугодиште
2.Организована реализација настане у блоку
1.Упућивање матураната у начин полагања матурског
и завршног испита
2.Посета наставним базама где се реализује настава у
блоку за све образовне профиле
3.Израда плана и програма за припрему ученика за
учествовање на Републичком такмичењу у пружању
прве помоћи и реалистичком приказу повреда,
обоољења и стања
1.Обилазак наставних база четвртог разреда
(дерматологија са негом, естетска хирургија са негом,
специјална рехабилитација)
1.Обилазак наставним базама трећег разреда
2.Урађена анализа успеха на крају трећем
класификационом периоду
3.Организована посете пролећном сајму козметике
4.Организовано школско такмичење у пружању прве
помоћи
1.Припремљени кабинети и обавештени социјални
партнери за полагање практичног дела матурског и
завршног испита

стручних
предмета

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор
Наставници
стручних
предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор
Наставници
стручних
предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор
Наставници
стручних

2. Организовано полагање матурског и завршног
испита;
3.Израда документације за допуну проширене
делатности за извођење обука
4.Израда документације за покретање процедуре за
отварање специјалистичке ординације
1.Учешће у раду Испитног одбора током реализације
матурских и завршних испит
2.Организована реализација професионалне праксе
за све образовне профиле
3.Учешће у расподели предмета на наставнике
1.Учешће у израда 40-то часовне радне недеље;
2.Израда распореда за полагање матурских и
завршних испита;
3. Учешће у изради распореда реализације наставе у
блоку за наредну школску годину.

предмета

Јун

Август

Координатор
Наставници
стручних
предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор, Братислав Спасић

12. Извештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
12.1.Извештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Имајући у виду циљеве појединих аспеката васпитања које одељењске старешине
треба да остваре у раду са ученицима, као и основна подручја у оквиру којих врше
систематски утицај на развој и напредовање ученика, полазни елементи за реализацију
предвиђених активности су :
 рад у оквиру одељењске заједнице ученика,
 праћење, подстицање и усмеравање развоја ученика,
 рад у оквиру одељењског већа и
 сарадња са родитељима.
Одељењске старешине у школској 2020/2021.год. су реализовале следеће садржаје :
- Ближе упознавање ученика (одељењске старешине првог разреда), конституисање
одељењске заједнице, избор председништва,избор представника за Ученички
парламент;
- Упознавање ученика са организацијом и структуром школе,
- Упознавање ученика са Правилником о правима, обавезама и одговорностима
ученика,
-

Превентивне мере заштите од вируса Covid-19,
Значај вакцинације;
Е-алати у настави

-

Пружање помоћи у решавању проблема у учењу и адаптацији у одељењу кроз уску
сарадњу са педагогом и психологом школе,
- Остваривање квалитетне сарадње са родитељима,
- Анализирање успеха ученика на крају сваког класификационог периода,
- Подстицање и праћење укључивања ученика у слободне активности, водећи рачуна о
њиховим склоностима, интересовањима и оптерећеношћу другим обавезама,
- Анализирање резултата консултативних разговора са наставницима,
- Анализирање одељењске климе (спремности на сарадњу, решавање конфликтних
ситуација),
- Оспособљавање за рад одељењског старешине кроз обуке за исте,
- Припремање и реализовање тема по интересовању ученика,
- Евидентирање изостанака ученика, разговори са родитељима и предлагање мера за
њихово превазилажење,
- Професионално информисање ученика кроз уску сарадњу са психологом и педагогом
школе,
Током школске године неке од тема одељењске старешине су реализовале у сарадњи са ПП
службом, експертима, представницима институција, организација из локалне заједнице
(МУП, Црвени крст Звездара, МЕФ факултет...).
У периоду ванредног стања које је уведено услед лоше епидемиолошке ситуације,
одељењске старешине су реализовале активности са ученицима на теме:
- информисање ученика о ковидвирусу, начину преношења;
- мере превенције и заштите;
- како организовати дан у време ванредног стања;
- начин учења у време наставе на даљину;
- правила понашања у електронском простору;
- коме се обратити у ситуацији напетости, промене психичког стања.
Садржаје у виду кратких текстова, радионица припремила је стручна сарадница-педагог.
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа је остварила
сарадњу са Министарством одбране, Војском Србије како би реализовала предавања,
активн са ученицима ученици завршних разреда.
Циљ предавања, активности био је да ученици завршних разреда средњих школа стекну
основна знања о систему одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да
развију свест о потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.
Током другог полугодишта (октобар-децембар) одељењске старешине завршних разреда
реализовали су четири часа на којима су са ученицима обрадили теме:Како постати официр
Војске Србије; како постати прфесионални војник; Физичка спремност предуслов за војни
позив; Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Војни отпори;Бојни
отрови, биолошка и запаљива средстав; Цивилна заштита. Како би реализовали задате
садржаје наставници су користили материјал које су припремили представници
Министарства одбране у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

12.2. Ивештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
12.2.1 одељењског већа ПРВОГ РАЗРЕДА
Oдељењско веће првог разреда чине одељењске старешине :
I/1 Ивана Милојевић
I/2 Јелена Стојиљковић
I/3 Весна гамбирожа
I/4 Горан Марић
I/5 Снежана Грдинић
I/6 Невена Лазаревић
I/7 Радмила Панзаловић
и предметни наставници који реализују наставу у седам одељења која су распоређена у
четири образовна профила:
- фармацеутски техничар,
- физиотерапеутски техничар,
- козметички техничар и
- масер
На почетку школске године у први разред уписано је 209 ученика (девојака: 157, младића:
52). На крају школске године укупно је 208 ученика (девојака: 156, младића: 52).
Наставу по индивидуалном образовном плану пратило је 7 ученика (ИОП1 - 3 ученика ,
ИОП2 - 4 ученика), а на крају школске године је пратило 6 ученика (исписала се ученица која
прати наставу по ИОП2).

Разред,
одељење
Образовни профил
I/1
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
I/2
Фармацеутски техничар
српски
I/3
Физиотерапеутски техничар
I/4
Физиотерапеутски техничар
I/5
Масер
I/6
Козметички техничар
I/7
Козметички техничар
УКУПНО

Број ученика
УКУПНО
29

М
7

Ж
22

4

27

31

15
13
13
/
/
52

17
17
12
31
30
156

32
30
25
31
30
208

ИОП

3
1
2

6

У школској 2020/2021. години је одржано седам редовних седница и три ванредне седнице
у одељењима: I/3, I/4, I/5. Разлог реализовања ванредних седница одељењских већа је:

-

упознавање чланова Одељењског већа са педагошким профилима ученика који
слушају наставу по ИОП-у 1 и 2

-

упознавање чланова Одељењског већа са ученицом из I/5 одељења која слуша
наставу по ИОП-у 2, а определила се за онлајн метод учења.

Редовним седницама су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог
школе.
Чланови одељењског већа првог разреда у школској 2020/21 години су после конституисања
Oдељењског већа, усвојили годишњи план рада Одељењског већа, утврдили распоред
часова, распоред писмених задатака и других облика писане провере знања ученика,
утврдили предлог коришћења уџбеника и приручника као и план реализације осталих
облика образовно-васпитног рада.
На крају класификационих периода и полугодишта анализирана су постигнућа ученка,
изречене су похвале ученика и одељења, као и васпитне мере, дат је предлог педагошких
мера за унапређивање наставног рада, анализирана је реализација часова редовне наставе,
допунског и додатног рада и осталих облика образовно-васпитног рада, као и анализа
реализације наставе по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid – 19.
Један ученик је ишао на разредни испит из 15 предмета. Полагање је организовано у два
испитна рока: јунско-јулском и августовском року. Ученик је положио све предмете осим
Српског језика и књижевности, из којег је имао поправни испит у августовском испитном
року. На поправном испиту, у августовском испитном року, 30.08.2021.године ученик је
положио Српски језик и књижевност оценом довољан (2). Ученик завршио први разред
добрим успехом и средњом оценом 2.92.
Руководилац већа, Невена Лазаревић

12.2.2 одељењског већа ДРУГОГ РАЗРЕДА
Oдељењско веће четвртог разреда чине одељењске старешине :
II/1 Снежана Спаравало
II/2 Данијела Пешић Јовановић
II/3 Сања Ђуричић
II/4 Драгана Михајловић
II/5 Тајана Јанковић
II/6 Хермина Ћосић
II/7 Весна Станојева Петров
и предметни наставници који реализују наставу у седам одељења која су распоређена у
четири образовна профила:
- Фармацеутски техничар
- Физиотерапеутски техничар
- Масер
- Козметички техничар

На почетку школске године у други разред уписано је 205 ученика (девојака: 141; младића:
64). На крају школске године укупно је 205 ученика (девојака: 141, младића: 64 ). Наставу по
индивидуалном образовном плану пратио је 6 ученикa (ИОП2).
Разред,
одељење Образовни профил
II/1
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
II/2
Фармацеутски техничар
српски
II/3
Физиотерапеутски техничар
II/4
Физиотерапеутски техничар
II/5
Масер
II/6
Козметички техничар
II/7
Козметички техничар
УКУПНО

Број ученика
УКУПНО
25

М
6

Ж
19

ИОП
/

6

26

32

/

20
15
14
2
1
64

10
15
15
28
28
141

30
30
29
30
29
205

1
1
3
1
/
6

У школској 2020/2021. години је одржано 7 редовних седница и ванредна седница у
одељењу : II5 Разлог реализовања ванредне седнице одељењског већа је:
- Праћење образовно-васпитних резултата ученика Николе Ђорђевића

Редовним седницама су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог
школе.
Чланови одељењског већа другог разреда током свог рада разматрали су следећа питања и
реализовали активности:
1.Конституисање одељењског већа;
-одељењске старешине, предметни наставници;
- број ученика (девојчица и дечака)
- заступљени страни језици;
-заступљена изборна настава-према закону – грађанско васпитање/ верска настава;
-ученици који похађају наставу по ИОП-у,
-ученици уписани по здравственом упуту
2. Усвајање годишњег плана и рада Одељењског већа;
3. Утврђивање распореда часова;
4. Утврђивање распореда писмених задатака и других облика писане провере знања
ученика;
5. Утврђивање предлога коришћења уџбеника и приручника;
6. Утврђивање плана реализације осталих облика образовно-васпитног рада;
7. Анализа почетка рада школе – школска 2020/2021. година;
8. Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог периода школске 2020/21.
године
- Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, неоцењен)
9. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења ( оправдани, неоправдани, спорт и
здравствени проблеми- укупно и по ученику)
10. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада

11. Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата
12. Анализа реализације наставе (редовна, изборна, блок и консултативна). Анализа
реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса Ковид-19.
13. Образовно-васпитни резултати на крају првог полугодишта школске2020/2021. године
- Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења (средња оцена одељења);
- Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,неоправдани, спорт, здравствени
проблеми - укупно и по ученику);
- Предлог ученика за похвале (похваљују сеодлични ученици и ученици који су постигли
посебне резултате у ваннаставним активностима);
- Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских мера;
14. Анализа реализације наставе(редовна, изборна,блок и консултативна)
15.Усвајање предлога мера за побољшање образовно-васпитних резултата ученика
16. Анализа постигнућа ученика на крају трећег класификационог периода школске 2020/21.
године
- Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, неоцењен)
17. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења ( оправдани, неоправдани, спорт и
здравствени проблеми- укупно и по ученику)
18. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада
19. Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата
20. Анализа реализације наставе (редовна, изборна, блок и консултативна). Анализа
реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса Ковид-19.
21. Разно
22. Анализа постигнућа ученика завршних разреда;
23. Реализација наставе у блоку;.
24. Резултати разредног испита из страног језика;
25.Образовно-васпитни резултати на крају другог полугодишта школске 2020/21.године:
- појединачни успех ученика и на нивоу одељења,средња оцена одељења;
- евидентирање ученика упућених на разредне, поправне испите;
- изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани , неоправдани - укупно и по ученику);
- предлог ученика за похвале (похваљују се одлични ученици и ученици који су постигли
посебне резултате у ваннаставним активностима);
- васпитне и васпитно-дисциплинске мере , мере друштвено-корисног , односно
хуманитарног рада;
26.Анализа реализације наставе (редовна , изборна , блок и консултативна);
27. Разно
Руководилац већа, Драгана Михајловић

12.2.3. одељењско веће ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
Oдељењско веће трећег разтрда чине одељењске старешине :
3/1 Мирјана Стаменковић
3/2 Биљана Васић
3/3 Татјана Станковић
3/4 Бојана Лукић
3/5 Милица Ђурић, Елизабета Марот

3/6 Милена Вучуревић, Снежена Мимић
3/7 Дубравка Виторовић
и предметни наставници који реализују наставу у седам одељења која су распоређена у
четири образовна профила:
- Фармацеутски техничар
- Физиотерапеутски техничар
- Козметички техничар
- Масер
На почетку школске године у трећи разред уписано је 203 ученика (девојака:138,младића:
65). На крају школске године укупноје 203 ученика (девојака: 138 младића: 65 ).
Наставу по индивидуалном образовном плану пратилоје 5 ученика (ИОП1 3 ученика , ИОП2
2 ученика).
Разред,
одељење
Образовни профил
3/1
Фармацеутскитехничарсрпски
и енглескијезик
3/2
Фармацеутскитехничарсрпски
3/3
Физиотерапеутскитехничар
3/4
Физиотерапеутскитехничар
3/5
Масер
3/6
Козметичкитехничар
3/7
Козметичкитехничар
УКУПНО

М

Ж
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3
14
15
17
4
1
65

26
16
15
10
25
27
138

Број ученика
УКУПНО
30
29
30
30
27
29
28
203

ИОП

4
1
5

У школској 2020/2021. години је одржано 9 редовних седница
Редовним седницама су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог
школе.
Чланови одељењског већа другог разреда током свог рада разматрали су следећа питања и
реализовали активности:
1.Конституисање одељењског већа;
-одељењске старешине, предметни наставници;
- број ученика (девојчица и дечака)
- заступљени страни језици;
-заступљена изборна настава-према закону – грађанско васпитање/ верска настава;
-ученици који похађају наставу по ИОП-у,
-ученици уписани по здравственом упуту
2. Усвајање годишњег плана и рада Одељењског већа;
3. Утврђивање распореда часова;
4. Утврђивање распореда писмених задатака и других облика писане провере знања
ученика;
5. Утврђивање предлога коришћења уџбеника и приручника;
6. Утврђивање плана реализације осталих облика образовно-васпитног рада;
7. Анализа почетка рада школе – школска 2020/2021. година;
8. Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог периода школске 2020/21.
године

- Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, неоцењен)
9. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења ( оправдани, неоправдани, спорт и
здравствени проблеми- укупно и по ученику)
10. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада
11. Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата
12. Анализа реализације наставе (редовна, изборна, блок и консултативна). Анализа
реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса Ковид-19.
13. Образовно-васпитни резултати на крају првог полугодишта школске2020/2021. године
- Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења (средња оцена одељења);
- Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,неоправдани, спорт, здравствени
проблеми - укупно и по ученику);
- Предлог ученика за похвале (похваљују сеодлични ученици и ученици који су постигли
посебне резултате у ваннаставним активностима);
- Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских мера;
14. Анализа реализације наставе(редовна, изборна,блок и консултативна)
15.Усвајање предлога мера за побољшање образовно-васпитних резултата ученика
16. Анализа постигнућа ученика на крају трећег класификационог периода школске 2020/21.
године
- Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, неоцењен)
17. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења ( оправдани, неоправдани, спорт и
здравствени проблеми- укупно и по ученику)
18. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада
19. Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата
20. Анализа реализације наставе (редовна, изборна, блок и консултативна). Анализа
реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса Ковид-19.
21. Разно
22. Анализа постигнућа ученика завршних разреда;
23. Реализација наставе у блоку;.
24. Резултати разредног испита из страног језика;
25.Образовно-васпитни резултати на крају другог полугодишта школске 2020/21.године:
- појединачни успех ученика и на нивоу одељења,средња оцена одељења;
- евидентирање ученика упућених на разредне, поправне испите;
- изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани , неоправдани - укупно и по ученику);
- предлог ученика за похвале (похваљују се одлични ученици и ученици који су постигли
посебне резултате у ваннаставним активностима);
- васпитне и васпитно-дисциплинске мере , мере друштвено-корисног , односно
хуманитарног рада;
26.Анализа реализације наставе (редовна , изборна , блок и консултативна);
27. Разно

Руководилац већа, Татјана Станковић

12.2.4. одељењско веће ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Oдељењско веће четвртог разреда чине одељењске старешине :
IV/1 Зорица Ђукић
IV/2 Смиљана Соларов
IV/3 Сузана Ловрета
IV/4 Јелена Јанковић
IV/6 Милош Ристановић
IV/7 Биљана Петровић
и предметни наставници који реализују наставу у седам одељења која су распоређена у три
образовна профила:
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
На почетку школске године у први разред уписано је 165 ученика (девојака:138; младића:
27). На крају школске године укупно је 164 ученика(девојака:138 младића: 26 ). Исписан је
ученик IV2 одељења Марко Рутић.
Наставу по индивидуалном образовном плану пратио је 1 ученик (ИОП2).
Разред,
одељење Образовни профил
IV/1
Фармацеутски техничар
српски и енглески језик
IV/2
Фармацеутски техничар
српски
IV/3
Физиотерапеутски техничар
IV/4
Физиотерапеутски техничар
IV/6
Козметички техничар
IV/7
Козметички техничар
УКУПНО
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У школској 2020/2021. години је одржано 7 редовних седница и 3 ванреднe седницe у
одељењима : IV1, IV6 и IV7. Разлог реализовања ванредних седница одељењских већа је:
- Праћење образовно-васпитних резултата
- Начин реализације матурског испита за ученика који се школује по ИОП2 програму
- Резултати на крају поновљеног матурског испита из стручно-теоријских знања у
школској 2020/21.године
Редовним седницама су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог
школе.
Чланови одељењског већа четвртог разреда током свог рада разматрали су следећа питања
и реализовали активности:
1.Конституисање одељењског већа;
2. Усвајање годишњег плана и рада Одељењског већа;
3. Утврђивање распореда часова;
4. Утврђивање распореда писмених задатака и других облика писане провере знања
ученика;
5. Утврђивање предлога коришћења уџбеника и приручника;
6. Анализа почетка рада школе – школска 2020/2021. година;

8. Анализа постигнућа ученика током школске 2020/21. године
9. Анализа изостанака ученика током школске 2020/2021 године
10. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада током школске 2020/2021 године
11. Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата
12. Анализа реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса
Ковид-19. током школске 2020/2021 године
13.Распоред реализације завршног , матурског испита;
14.Постигнути резултати на матурском испиту у јунском року школске 2020/2021. године:
15· Предлог ученика за похвале
16.Проглашење Ученика генерације , најбољих ученика по смеровима, најбољи ученик у
ваннаставним активностима и носиоци дипломе „Вук Караџић“;

Руководилац већа, Јелена Јанковић

13. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
У Фармацеутско-физиотерапеутској школи се велика пажња поклања сарадњи са
родитељима. Породица има кључну улогу у животу ученика. Да би резултати рада са
учеником били најбољи могући, неопходно је да знамо очекивања и могућности
ученика,али и породице.
Континуирана сарадња родитеља и школе је неопходна за напредовање ученика у
образовању и васпитању, а истовремено доприноси и унапређивању рада наставника и
стручних сарадника, али и развоју родитељске улоге.
Реализовани облици сарадње са породицом
1-Родитељски састанци
Теме за реализацију родитељских састанака су брижно биране и прилагођене сваком
наставном периоду, као и потребама ученика, родитеља или наставника.
2-Отворена врата
Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне разговоре родитеља и
наставника, одељенске старешине, али и предметни наставници су примали родитеље.
3-Писана комуникација
Реализован је пренос важних информација родитељима путем ђачке књижице,
сведочанстава, обавештења на огласној табли или на wеб-сајту школе. На страници вести

нашег сајта, која се свакодневно ажурира, родитељи су имали могућност да прочитају све
текуће вести из школе.
4-Разговори са стручним сарадницима
Реализовано је преко 100 индивидуалних разговора са родитељима и ученика.
5-Савет родитеља
Реализовани су сви планирани састанци Савета родитеља на којима су се разматрале теме
предвиђене Програмом рада Савета родитеља.
6-Школски одбор
Реализовани су сви планирани састанци Школског одбора на којима су се разматрале теме
предвиђене Програмом рада највишег органа школе.
7-Анкете и упитници
Реализована су два истраживања и ученици и родитељи су анкетирани по питањима која су
истраживала и/или процењивала ефикасност рада школе, праћење трендова, жеља и
потреба ученика и родитеља.
8-Креативни панои
Излагање ученичких достигнућа је представљао на паное у простору школе, на сајту школе .
Ово је један од начина како родитељи прате рад свог детета у школи.
9-Приредбе и угледни часови

10-Предавања и трибине

Током шве школске године, овај сегмент рада, био је мање заступљен у односу на
предходне школске године због епидемије корона вирусом . Мањи број предавања,
догађаја реализован је онлај.
11- Хуманитарне акције
У школи се већ годинама организују разне хуманитарне акције, најчешће у организацији
самог ученичког парламента и волонтерског тима, у којима се помоћ пружа свој деци којој је
потребна. У ове акције су непосредно или преко ученика укључени родитељи у оквиру својих
могућности.

13.1. Извештај о раду
САВЕТА РОДИТЕЉА
Током школске 2020/2021.године Савет родитеља је одржао седам седница.
Време

Активности

Носиоци

реализације

I седница
22.09.2020.

II седница
26.11.2020.

активности
1. Верификација мандата: Конституисање Савета
родитеља школске 2020/2021.године
-извештај са родитељских састанака о избору
представника родитеља ученика првог разреда у Савет
родитеља
-Избор нових чланова,сагласност на чланство
досадашњих представника и избор нових
представника родитеља ученика другог,трећег и
четвртог разреда;
-Престанак својства чланова Савета родитеља ученика
који су завршили школовање;
2. Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 28.08.2020.. године;
3. Формирање комисије за спровођење гласања у
процедури предлога представника родитеља ученика
у Школски одбор тајним изјашњавањем;
4. Предлог представника родитеља ученика у Школски
одбор;
5. Извештај комисије за спровођење гласања
(председник,заменик преседника)
6. Анализа почетка рада установе у школској
2020/2021.
7. Предлог спецификације трошкова (висина износа
средстава) за први ,други , трећи и четврти разред„ученички динар“за школску 2020/2021 годину,
униформе, осигурање ученика,обезбеђење и ормарићи
8. Текућа питања;
-Правила понашања ученика,запослеених и родитеља
Фармацеутско-физиотерапеутске школе:
-Савет родитеља ГО Звездара
1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 22.09.2020 . године;
2.Усвајање Извештаја о образовно-васпитним
резултатита ученика на крају првог класификационог
периода школске 2020/2021. године;
3.Усвајање Записника о извршеном ванредном
инспекцијском надзору о пријему у радни однос на
неодређено време, по расписаном конкурсу,
наставника ,,групе физиотерапеутских предмета“ у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи у Београду
4. Текућа питања;
-Информација-разматрање могућности реализације
екскурзије у школској 2020/2021. години

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

- Oпшитнски Савет родитеља
1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
рдитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 26. 11..2020 . године;
III седница
19.01.2021.

2.Доношење Одлуке о покретању поступка јавне
набавке за пружање услуга физичкотехничког
обезбеђења;

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

3.Извештај о образовно-васпитним резултатима на
крају првог полугодишта школске 2020/2021. године;
4. Текућа питања:
- Анализа почетка рада другог полугодишта
школске2020/2021. године;
- Општински савет родитеља

IV седница
24.02.2021.

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 19.01.2021. године;
2. Разматрање Извештаја о реализацији акционог
Развојног плана школе за прво полугодиште школске
2020/2021. године;
3.Разматрање извештаја Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања за прво полугодиште 2020/2021.
године;
4.Разматрање и усвајање Извештаја првог циклуса
самовредновања школске 2020/2021. године ;

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

5.Разматрање и усвајање Извештаја о стручном
усавршавању наставника, стручних сарадника у првом
циклусу школске 2020/2021. године
6.Разматрање првог(полугодишњег) Извештаја о раду
директорке Фармацеутско - физиотерапеутске школе у
Београду за школску 2020/2021. годину;
7.Разматрање Извештаја о пословању и годишњег
обрачуна Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду за 2020. годину;
8. Разно
- Савет родитеља ГО Звездара

V седница
27.04.2021.

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 24.02.2021. године;
2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају треће класификације, школске

Чланови Савета
родитеља;
Директорка

2020/2021.године ;
3. Правилник о изменама Правилника о календару
образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2020/2021.годину (,,Службени гласник РС-Просветни
гласник'',број 110-00-305/2/2020-03, од
12.04.2021.год.);
4. Представљање записника о редовном
инспекцијском надзору ;

школе

5. Предлог члана комисије и избор (члана комисије
испред Савета родитеља)-ученик генерације
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду за
школску 2020/2021. годину;
6.Информисање о спроведеном поступку јавне набавке
услуга физичко-техничког обезбеђења;
7. Текућа питања
- Израда новог Развојног плана школе за период
2021-2026.година;
- -Конкурс за упис ученика у први разред средње
школе за школску 2021/2022. годину
- Портал“Мојасредњашкола“
- Национална платформа против насиља“Чувам
те“
VI седница
14.07.2021.

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 27.04.2021. године;
2.Усвајање Извештаја о образовно – васпитним
резултатима и резултатима постигнутим на завршном
и матурском испиту, школске 2020/2021 године ;
3.Извештај о проглашењу Ученика генерације,
образовног профила, ваннаставних активности и
спортисте;
4.Извештај о упису ученика у Фармацеутскофизиотерапеутску школу;
5.Извод из регистра одобрених уџбеника;
6.Разматрање Извештаја о реализацији Развојног плана
шшколе за школску 2020/2021. годину;
7.Разматрање предлога Развојног плана школе за
период 2021-2026.;
8. Разматрање другог(полугодишњег) Извештаја о раду
директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе и
раду установе у школској 2020/2021 години;
9.Разматрање Извештаја о намени коришћења
средстава родитељског динара у школској 2020/2021
години;
10. Текућа питања
- Информација-разматрање услова за

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе
Педагог школе

VII седница
31.08.2021.

реализацију екскурзије у школској 2021/2022.
години
- Савет родитеља ГО Звездара
1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 14.07. 2021.године
2.Усвајање Извештаја о раду Савета родитеља школска 2020/2021. године
3.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању
Годишњег плана рада Школе за школску 2020/2021.
годину
-извештај о реализацији акционог плана
развојног плана за школску 2020/2021. годину;
4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора
школе за школску 2020/2021. годину
5.Разнатрање Годишњег плана рада Фармацеутскофизиотерапеутске школе у Београду за школску
2021/2022. годину;
-акциони план развојног плана за школску
2021/2022. годину;
6.Разматрање Годишњег плана рада директора школе
за школску 2021/2022. годину
7.Усвајање плана рада Савета родитеља за школску
2021/2022. годину
8.Усвајање Извештаја о остваривању плана стручном
усавршавању запослених за школску 2020/2021.годину
и Плана стручног усавршавања запослених за школску
2021/2022. годину
9.Усвајање Годишњег извештаја о самовредновању
рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе за
школску 2021/2022. годину
10.Организација образовно васпитног рада у школској
2021/2022. години
-Разматрање и усвајање Оперативног плана о
реализацији наставе по посебном програму за
рад у условима пандемије вируса Ковид-19 у
Фармацеутско-физиотерапеутској школи за
септембар школске 2021/2022. године
11.Текућа питања
-Савет родитеља ГО Звездара
-Пројекат Унапређивање међупредметне
компетенције ученика Одговоран однос према
здрављу

14.Извештај о раду УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе
Педагог школе

Ученички парламент је током школске 2020/2021.године остварио велики део планом
предвиђених активности:
-

-

-

-

На почетку школске године, у септембру месецу ово тело је конституисано, а за
председника Парламента изабран је ученица четвртог разреда Луна Ђорковић.
Заменик је био Никола Узелац ученик трећег разреда.
Изабрани су ученици, представници парламента који су учествовали у раду стручних
актива, школских тимова и у раду школског одбора.
Томом школске године направљена је гугл учионица ученичког парламента путем
које су одржавани састанци.
У децембру месецу ученици трећег разреда школе (Маја Пајчин и Лазар Живковић)
учествовали су на онлајн сусрету (дебати) на тему „Изазови које намеће онлајн
учење“. Сусрет је био регионалног карактера и учествовале су школе из Босне и
Херцеговине, Црне Горе и Србије.
У фебруару месецу ученице Софија Јоцић и Николима Маторчевић, као чланице
Ученичког парламента школе учествовале су на другој регионалној онлајн дискусији.
У априлу месецу чланови Ученичког парламента школе спровели су онлајн
истраживање ширења лажних вести у медијима о корона вирусу и вакцинама –
обележавање Светског дана здравља.
Ученици су учествовали у реализацији промоције школе.

Председница Ученичког парламента, Иван Стајић

15.Извештај о раду
ВОЛОНТЕРСКОГ ТИМА
Чланови волонтерског тима су ученици на нивоу свих разеда школе и броји 25 чланова. У
току школске 2020/2021. године ученици су узимали учешће у многобројним акцијама.
Због специфичности школске године и епидемиолошке ситуације планиране активности
нису реализовене.
Координатор Волонтерског тима,Радмила Панзаловић

16. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ФАКУЛТАТИВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
16.1. Екскурзија
Током школске 2020/2021.године због епидемиолошке ситуације нису реализоване
ексурзије.

16.2. ФАКУЛТАТИВНО УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
16.2.1. Факултативно учење КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
На основу меморандума о сарадњи поводом реализације пилот пројекта: ,,Учење
кинеског језика у школама у Републици Србији”(анекси 6,7) закљученом дана 14.марта
2012.год. између МПНТР РС и Ханбан Института Конфучије Народне Републике Кине и на
основу Изјаве Биљане Вукосављевић, директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе из
Београда, Амбасади Народне Републике Кине-Одељењу за образовање, од другог
полугодишта шк.2016/17.год. се уводи кинески језик као факултативни предмет.
Факултативно учење кинеској језика у Фармацеутско-физиотерапеутској школи, током
школске 2020/2021.године, реализовано је кроз следеће актиивности:
- На почетку школске године,у септембру месецу, урађена је промоција учења
кинеског језика.
- Деветнаест ученика је показало заинтересованост за учење кинеског језика. Потписан
је споразум са Институтом Конфуције и настава се одвијала на даљину суботом у
интервалу од сат времена.
Координатор, Мирјана Стаменковић

16.2.2. Факултативно учење ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА
Пројекат се у нашој школи реализује трећу школску годину.
Пројекат је намењен ученицима који имају високе резултате у области лингвистике, а који су
се определили за усмерење медицинских наука за чије студирање у Чешкој Канцерајија
Јужноморавског округа даје бесплатне стипендије.
Пројекат учења чешког језика на подручју централне Србије датира од 2003.године са
фокусом на сктивности везане за образовање и културу. Канцеларија у Брну формира
административну и економску позадину организације. Из Брна се координирају и организују
различити образовни и културни пројекти, фокусирајући се како на чешко-српску сарадњу.
У школској 2020/21.години једанаест ученика се пријавило за учење чешког језика.Часови су
се одржавали при амбасади у мањим групама уторком и четртком од 20 часова.

Координатор, Мирјана Стаменковић

16.3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Годишњим плном рада школе школска 2020/2021. предвиђене су следеће секције:
Назив секције
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Драмска секција
Лингвистичка секција
Литерарна секција
Рецитаторска секција
Секција за лековито биље
,,Екофлора’’
Секција за заштиту животне
средине

7.
8.

Хемијска секција
Научно-истраживачка секција

9.
10.
11.
12.

Енглески језик
Ликовна секција
Музичка секција
Шаховска секција

Наставник задужен за рад секције
Данијела Пешић Јовановић
Јелена Стојиљковић
Ивана Милојевић
Биљана Петровић
Maријана Милосављевић,
Рената Дероња
Смиљана Соларов,
Ангелина Радовановић Беловођанин,
Дубравка Виторовић
Александра Ракићевић
Биљана Васић,
Маја Павловић,
Зорица Ђукић, Снежана Спаравало
Славица Марковић
Ана Ерор
Петар Алексић

Због епидемиолошке ситуације МПНТР је препоручило да се не реализују ваннаставне
активност, секције.

17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ У
школској 2020/21.години
Током школске 2020/21.године сарадња са локалном самоуправом била је настављена у
оквирима активности Пријатеља деце Звездаре и пројекта „Звездаријада“, али је, с обзиром
на епидемиолошку ситуацију, реализација у великој мери одступила од плана организатора
и кретала се у оквирима реалног, што је планом и било најављено као могућност.
У октобру месецу одржана је промоција књиге “Чаробни свици“, збирке одабраних прича
ученика Звездаре, која је настала као продукт вишегодишње сарадње ГО Звездаре и школа.

Међу њима су се нашле и приче наших, сада већ бивших ученица, Анђелије Арбутине и
Емилије Софронијевић. Обе ученице и наставнице Јелена Стојиљковић и Данијела Пешић
Јовановић присуствовале су овом дивном, дуго очекиваном догађају. У октобру месецу
одржано је и уручивање награда за најуспешнију кратку причу и песму за претходну
школску годину, те су се наш похваљени ученик Алекса Ђевизђи, наставница Јелена
Стојиљковић и директор школе Јасна Савић одазвали и овом дружењу. Оба дешавања су
одржана уз поштовање свих предложених мера заштите.
„Први глас Звездаре“ је ове школске године одржан у новембру, онлајн, уз претходну добру
припрему и јасна упутства. Овој манифестацији одазвале су се четири ученице музичке
секције наше школе и оствариле су запажене резултате.
У складу са пропозицијама и упутствима организатора 52. смотре рецитатора Србије
„Песниче народа мог“, Пријатељи деце општине Звездара су овогодишње Општинско
такмичење рецитатора организовали у онлајн формату, у априлу месецу. Остали нивои
такмичења реализовани су на исти начин. Ученица наше школе, Кристина Николић, уз
менторско вођење Биљане Петровић, освојила је прво место најпре на Општинском, а потом
и на Градском такмичењу, док је на Републичком остала без пласмана.

ДанијелаПешићЈовановић, проф.српскогјезика и књижевности

18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА, ТАКМИЧЕЊИМА И
МАНИФЕСТАЦИЈА у школској 2020/2021. години
Током школске 2020/2021.године, наставници и ученици, успели су да се укључе и реализују
значајан програма, манифестација и такмичења од којих сунека била локалног карактера, а
нека од националног значаја.
Током школске 2020/2021.године школа је самостално и/или у сарадњи са партнерима из
локалне заједнице организовала бројне догађаје, такмичења, манифестације. Такође,
наставници и ученици су узели учешћа у бројним манифестацијама и догађајима о чему
сведоче бројне награде, похвале, постигнути резулти.
Ученици, наствници учествовали су у следећим активностима током школске
2020/2021.године:
Септембар
 Иницијална процена из математике, српског језика и књижевности и страног језика;







Спровођење конкурса за ученичке стипендије, кредите;
Конституисање Ученичког парламента;
Кнституисање савета родитеља;
Учешће на трибини Шта да радимо?
Промоција факултативног учења кинеског и чешког језика

Октобар
 Учешће ученичких тимова у пројекту InnoShool learning
 21.10.2020 Учешће на Националној Euroguidance конференцији и такмичењу.
 Тим је са активностима које спроводи представио школу и учествовао на такмичењу.
14.10.2020 Радионица СКЦ Знањем до будућности –Напиши свој први CV.
Новембар



Учешће ученичких тимова у пројекту InnoShool learning
Учешће на сајму тимова за Каријерно вођење и саветовање у Привредној комори
Србије.

Децембар




Ученици учествовали на такмичењу Пословни изазов у организацији Достигнућа
младих. Ово прилико ученице су представљале Фармацеутско-физиотерапеутску
школу осмисливши производ Smart pen као одговор на задати изазов –производ или
услуга која ће поспешити он лине наставу.
Ученици трећег разреда школе (Маја Пајчин и Лазар Живковић) учествовали су на
онлајн сусрету (дебати) на тему „Изазови које намеће онлајн учење“. Сусрет је био
регионалног карактера и учествовале су школе из Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Србије.

Јануар


Онлајн предавање за ученике предавања на тему превенције сексуално преносивих
болести и очувања репродуктивног здравља. Реализатори предавања Института
Батут,доктор наука Катарина Боричић.

Фебруар
 Активности ученика и наставника поводом обележавањеа Међународног дана борбе
против вршњачког насиља
 Ученице Софија Јоцић и Николима Маторчевић, као чланице Ученичког парламента
школе учествовале су на другој регионалној онлајн дискусији.
Март
 Организовање школског такмичења из српског језика и књижевности-такмичење у
рецитовању;

 Реализација истраживања о интересовања и потребамладих у сарадњи саопштином
Звездара. У пројекту је учествовало 249 ученика наше школе у организацији општине
Звездара;
 Група ученика и наставника учествовали волонтерски у процесу реализације
вакцинације грађана од вируса Covid-19;
 Учешће на сајму образовања који јњ организовала ОШ „ Филип Филиповић“
Април
 Припрема ученика и учешће на општинском, окружном, регионалном такмичењу из
српског језика и књижевности, физичко васпитање, енглески језик;
 Реализација интерног стручног усавршавања „Међупредметне компетенције и њихова
примена у наставним и ваннаставним активностима школе“. Реализатор активности
Тим за међупредметне компетенције;
 Група ученика и наставника учествовали волонтерски у процесу реализације
вакцинације грађана од вируса Covid-19;
 Чланице пројкетниг тима школе Сања Ђуричић, Донка Павић, Мелита Ранђеловић и
Сенка Калембер Михајловић су учествовале на онлајн обуци за наставнике на
специфичне теме везане за демократску културу.
 Чланови Ученичког парламента школе спровели су онлајн истраживање ширења
лажних вести у медијима о корона вирусу и вакцинама – обележавање Светског дана
здравља.
Мај





Учешће ученика завршних разреда на вебинаримаТемпус
Реализовано предавање за ученике и наставнике предавање о мерама превенције и
лечењу депресије која је узрокована између осталог и пандемијом инфекције ковид.
Предавање реализовала Марија Петковић,психолог Институт Милан Јовановић Батит
Учешће ученика на такмичењима

Јун







Матурски и завршни испити;
Избор ђака генерације, образовног профила, најбољег спортисту и ваннаставних
активности;
Три члана пројектног тима ,,Квалитетно образовање за све'' били су на тродневној
обуци у Шапцу;
Учешће на сајму образовања „Вождовачки сајам образовања – Путоказ“
Припремна настава за полагање разредног испита у јулском испитном року;
Реализација разредних испита



Упис ученика



Јул

Август




Припремна настава за полагање разредног испита и поправног испита у августовском
испитном року;
Реализација разредних и поправних испита

19. Извештај о реализацији ПРОЈЕКАТА реализовани школске 2020/2021.год.
19.1. Извештај о реализацији пројекта из области Е- МЕДИКА
У школској 2020/2021 години због актуелне епидемиолошке ситуације активности у оквиру
пројекта Е-медика одвијале су се у највећој мери он лине.
Фармацеутско-физиотерапеутска школа учествује на два пројекта Аквабик и Куга.
-Одржавани су састанци и координација између школских координатора и ментора
пројеката.
- Координисане су активности ученика и пројекти су у планираном термину завршени
-Дани Е медике планирани за март месец су одложени за наредну годину.
У оквиру пројекту одржана је посета Сарајеву, средњој медицинској школи Сарајево у мају
месецу.
Координатор Е- medice spec mr ph Биљана Васић

19.2. извештај о реализацији пројекта КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

У школској 2020/2021. години настављено је са реализацијом пројекта „Квалитетно
образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia), који представља
трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а у
оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for Western
Balkans and Turkey – 2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у
сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и
технолошког развоја РС.
Због специфичности ове школске године, а због пандемије вируса ковид, чланови пројектног
тима школе су пратили упутсва Савета Европе и њихове активности. Реализација пројекта је
пребачена у онлајн окружење, па је стим у вези урађено следеће:

- У октобру месецу чланице пројектног тима школе савладале су онлајн обуку „Програм
обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за
укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања“. Обуку је блиско
повезана са компетенцијама за демократску културу, а обуку су прошле Радмила
Панзаловић, Ана Анић, Сања Ђуричић и Бојана Лукић.
-У новембру месецу чланови пројектног тима школе (Радмила Панзаловић, Ивана
Милојевић, Ана Анић и Бојана Лукић) учествовале су на дводневној онлајн обуци која је
имала за циљ промовисање компетенција за демократску културу кроз школске активности.
С тим у вези, чланице Тима су осталим учесницима обукепредставиле радионицу
„Добродошли у моје село“, која је рађена са ученицима трећег разреда школе, а која је
имала за циљ да развија изабране компетенције демократске културе (емпатију и
отвореност према културној различитости као и другим уверењима, погледима на свет и
праксама).
- У децембру месецу ученици трећег разреда школе (Маја Пајчин и Лазар Живковић)
учествовали су на онлајн сусрету (дебати) на тему „Изазови које намеће онлајн учење“.
Сусрет је био регионалног карактера и учествовале су школе из Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Србије.
- У фебруару месецу ученице Софија Јоцић и Николима Маторчевић, као чланице Ученичког
парламента школе учествовале су на другој регионалној онлајн дискусији.
-У марту месецу чланице пројкетниг тима школе Сања Ђуричић, Донка Павић, Мелита
Ранђеловић и Сенка Калембер Михајловић су учествовале на онлајн обуци за наставнике на
специфичне теме везане за демократску културу.
- У априлу месецу чланови Ученичког парламента школе спровели су онлајн истраживање
ширења лажних вести у медијима о корона вирусу и вакцинама – обележавање Светског
дана здравља.
-У јулу месецу координатор пројекта на нивоу школе Бојана Лукић и чланице пројектног
тима школе Сања Ђуричић и Ивана Милојевић су учествовале натродневном сусрету школа
(peer learning), којијеодржан у Шапцу. Сусрету су присуствовали представници Савета
Европе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Центра за образовне политике
и учесници пројекта-школе из Србије. Сусрет је имао за циљ размену искустава учесника у
пројекту и прављење акционог плана за наредну школску годину.
-У августу месецу огранизован је састанак пројектног тима школе са циљен ревидирања
постојећег акционог плана за наредну школску годину.

У име Пројектног тима школе,Бојана Лукић Милошевић,Координатор пројекта

19.3.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
WeSkill/ Wellness and Spa Tourism Sectoral Skill’s Development
WeSkill/ Велнес и Спа Туризам Секторски Развој Вештина

Назив пројекта

Erasmus + KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Sector Skills
Alliances
Еразмус + КА2: Кооперација са циљем развијања иновација и размене добре праксе –
Савез Секторских Вештина

НОВЕМБАР 2020. године
Први састанак учесника у овом пројекту реализован је25.11.2021. године путемZOOM
апликације.
На састанку су присуствовали представници свих партнера:
1. ITPIO, (Бугарска)
2. Bulgarian tourist chamber, (Бугарска)
3. ZEMEDELSKA PROFESIONALNA GIMNAZIA KLIMENT TIMIRYAZEV,
(Бугарска)
4. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAZEVANJE,
(Словенија)
5. SAVINJSKO-SALESKA GOSPODARSKA ZBORNICA, (Словенија)
6. Visjastrokovna sola zagostinstvo in turizem Maribor, (Словенија)
7. VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS, (Литванија)
8. Latvijaskurortpilsetuasociacija, (Литванија)
9. PIKC "RigasStila un modes tehnikums", (Литванија)

10. DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE, (Грчка)
11. SINDESMOS DIMON IAMATIKON PIGON ELLADAS, (Грчка)
12. Wellness Serbia, (Србија)
13. Farmaceutsko - FizioterapeutskaSkola, Beograd,(Србија)
14. TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME, (Италија)
15. FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, (Италија)
16. AFORMAC, (Француска)
17. UMIH63, (Француска)
18. Inthecity Project Development, (Холандија)
19. FEMTEC, (Италија)
20. MrsVytauteEzerskiene – project officer of the Commission,
representing EACEA (Европска извршна агенција за образовање и
културу)

 Састанку су присуствовале 34 особе које су репрезентовале различите партнере и
организације.

На састанку су све организације и партнери имали могућност да се представе,а затим је
презентован цео пројекат, његови циљеви, пројектне активности и радни пакети са
временским оквирима.
Агенда састанка 25.11.2020.

ДЕЦЕМБАР 2020. године
Задатак партнера у овом делу реализације пројекта је прављење базе стејкхолдера. Тим
Фармацеутско-физиотерапеутске школе прикупио је податке о средњим стучним школама,
струковним школама, универзитетима и установама и направио кратку базу података која је
достављена координатору пројекта. Активности у овом делу пројекта реализовани су током
месеца децембра.
Листа стејкхолдера (податке прикупиле Сања Вуков, Биљана Васић и Весна Гамбирожа)

МАРТ 2021. године
Израда анкете за VET провајдереи запослене у велнес и спа туризму и превођење на језике
свих земаља учесница у пројекту.
Упитник (анкета) за пружаоце услуга у средњем стручним школама преведен је на српски
језик. Активности у овом делу пројекта реализовани су у месецу марту.
Приказ дела упитника за пружаоце услуга у средњим школама (VET провајдере)

АПРИЛ 2021.године
Задатак партнера у овом делу реализације пројекта је спровођење анкетирања применом
типске анкете пројекта. Тим Фармацеутско-физиотерапеутске школе спровео је анкетирање
запослених у установама средњег стручног образовања према упутствима добијеним од
координатора пројекта. Анкетни материјал- податке прикупиле Сања Вуков, Биљана Васић и
Весна Гамбирожа. Током месеца априла достављани су упитници до циљних група и
извршена је анализа добијених података.

МАЈ 2021. године
Сумирање резултата анкете и достављање координатору пројекта.

ЈУЛ 2021. године
Одржан састанак састанак фокус група Републике Србије. На састанку су присуствовали:
председница кластера здравственог велнес и спа туризма Србије, запослени у сектору
велнес и спа туризма и пружаоци услуга из средњих стручних школа. У име Фармацеутскофизиотерапеутске школе састанку су присуствовале Сања Вуков, Биљана Васић и Весна
Гамбирожа.

Агенда састанка 07.07.2020.

На састанку је главна тема била анализа резултата спроведене анкете пројекта. Резултате за
пружаоце услуга у средњем образовањује на састанку представила Сања Вуков.

Координаторка пројекта,Сања Вуков

19.4. Извештај о реализацији СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ
школске 2020/2021.године

Светосавскa недељa је осмишљена као скуп стручних предавања, јавних часова и трибина које су у
складу са просветитељским идејама Светог Саве, са циљем откривања узрочно - последичних веза у
савременом друштву,које се рефлектују у социјалном, образовном и васпитном формирању
личности ученика.

Тема: „ Светосавско завештање Хиландарског и Студеничког медицинског кодекса :
Живети у доба Короне

Судбину човека у доба епидемија, требало би посматрати не само са медицинско ,
медицинско – историјског аспекта, већ се може промишљати и о узрочно – последичним
везама у савременом друштву у доба епидемије, а које се рефлектују у социјалном,
културном,образовном и васпитном формирању личности младих Сагледавши све
могућности организовања образовно – васпитног рада, искуства непосредне и наставе на
даљину, те епидемиолошких препорука, предлог је да се Светосавска недеља обележи дана
27.01.2021. године. кроз снимљена предавања, презентације или друге моделе активности,
које су у складу са просветитељским идејама Светог Саве, као оснивача првих болница у
Србији и писца Хиландарског и Студеничког медицинског кодекса.
Тим за реализацију Светосавске недеље је током октобра месеца био у консултацијама са
представници других тимова школе, због свеобухватног укључивања наставника, ученика и
стручних сарадника у светосавске активности. ( Тим за међупредметне компетенције, Тим за
заштиту здравља, Тим за маркетинг школе, Ученички парламент, Волонтерски тим и сл.) На
тај начин је сачињен и званични програм прославе кроз: стручна предавања, корелативне
часове,дебате, изложбе, и остале садржаје који су дигитализовани и на тај начин
архивирани. Централна свечаност је осмишљена као ретроспектива и сублимација
светосавских активности публикуму доступна виртуелно и емитована одређеном броју
гостију према означеним, епидемиолошким мерама. Садржај Централне свечаности се
односио на живот школе у доба короне у сегментима који су на полугодишту дали изузетне
резултате – узајамним трудом, разумевањем и поштовањем наставника, родитеља и
ученика!Њој су присуствовали чланови Колегијума школе и представник бивших ученика
Дарко Мањенчић.
У виду утиска – Како живети школски живот у доба короне,програмски садржај је
истакао:
1. Наставнике, који су својом посвећеношћу професији , неуморним усавршавањем у
новим технологијама, одржали квалитет образовно – васпитног рада Фармацеутско –
физиотерапеутске школе, показујући инвентивност, да се обавезни, наставни
садржаји, на што бољи начин предоче ученицима и да се стекне увид у ученичко,
функционално знање!
2. Ученике, који су комбинованим, и моделом наставе на даљину, својим резултатима
на крају полугодишта, потврдили одговорност и посвећеност стицању знања и
вештина.
3. Три представника Савета родитеља на основу видео-утиска из угла родитеља –
један од помоћника директора
4.Лауреати:
- Фармацеутско – физиотерапеутска школа је у новим, наставним условима била једна
од ретких школа која је веома савесно водила рачуна о школи као епидемиолошко
сигурној средини по здравље ученика и свих запослених у школи!
- Светосавску захвалницу за подршку у реализаци, и као подршку реализацији,
образовно – васпитог рада добили су директорка школе, Јасна Савић и ГО Звездара.
- За ову годину, лауреати Светосавских захвалница, су и чланови административно –
техничке службе Фармацеутско – физиотерапеутске школе.
- „ Фармакопеину коцку“ за међусобну сарадњу у оквирима едукативне драме добила
је уметничка група „ Хоп Ла“ која је са Театром Фармакопеа реализовала пројекте у
школи и ван ње ( Шекспир у кафићу, Женидба Душанова..) и са којом Театар
конструише нови вид сарадње.( оснивачи и директори: проф. ФДУа Ирена Ристић;
редитељка Анђелка Николић)

Програм је веома успешно реализован, У улози реализатора Светосавске недеље било је 6
наставника који су иновативним,дигиталним, приступом приступили теми кроз угледне и
корелативне часове. Ученици билингвалних одељења (1-2; 3-3) остварили двојезично
осмишљене стручне садржаје кроз једну еколошко – стручну дискусију„Choose a Future“ о
повезаности пандемије корона вируса и загађења животне средине под менторством С.
Соларов и један угледни час „COVID 19 – превенција и заштита“ Кратак подсетник како да
сачувамо себе и друге. Кроз лингвистичко менторство С.Грдинић. На тај начин је дата и
интернационалном поруком о ковиду.
Кроз програм су реализована два стручна предавања са дискусијом .“ Рехабилитација
пацијената са КОВИД – 19 инфекцијом “. Хибридно предавање састављено од ранијих
стручних садржаја ( коришћена архива угледног часа са Светосавске недеље) , стручних
предавања родитеља – лекара који раде у ковид центрима, кроз осврт колегиница
Сваић/Стаменић шта знали и шта научили о рехабилитацији. Друго предавање је поставило
питање: Да ли вакцина кроз векове била спас или нешто друго?! Шта је донео 21.век
стручно предавање „ Вакцина кроз векове“ менора Ј. Јанковић у сарадњи са одељењем 4-4.
Светосавска недеља је била обогаћена и виртуелним изложбама под обједињеним називом
„ Са часа одељењског старешине“ које су показале подрушку ученицима током локдауна,
одељењских старешина Ј. Стојиљковић, И.Милојевић. Одељење 1-1 је двојезично
коментарисало фотографије које су у ПП презентацији ччиниле изложбу под називом „
Живот у доба короне“, а одељење 1-2 се бавило интроспективним начином предочавања
стварности кроз текстове који су пратили одабране фотографије „ Речи које описују Живот“.
У централној свечаности реализатор музичког програма наставница А. Ерор је са ученицом
онлајн припремала, и ученица уснимила извођење Светосавске химне.
Прилог наставнице веронауке М.Ашковић се огледао у избору О неговању болесника из
Хиландарског типика које су снимили ученици одељења 1-3
Наставница – ментор Тима за маркетинг школе је у сарадњи са Тимом за заштиту здравља
направила прилог „ Школа као безбедна средина у доба пандемије“који су снимили ученици
одељења 3-1.
Уснимљен је и најбољи есеј у прошлој школској години који је читао Лазар Андрић 3-3, на
написао га је Петар Ђурђевић „ Шат је злочин а шта је казна у доба короне“, ментор Ј.
Стојиљковић

Колегинице Т.Савић/ М.Стаменић направиле су разговор са родитељима и социјалним
партнерима школе у виду снимљеног прилога „ Живот у доба короне – о вирусу корона из
различитих углова.

Правилнику о бодовању сталног стручног усавршавања наставника и стручних сараданика
које предузима Фармацеутско-физиотерапеутска школа у Београду у оквиру својих развојних
активности за наведену активност - реализацију, наставник има - 8 бодова интерног стручног
усавршавања. Према истом правилнику, присуство на часу/активности наставнику доноси 2
бода. Интерна уврерња су издали реализатори часова/активности, а реализаторима,
уверења је издало Веће професора српског језика и књижевности као организатор
Светосавске недеље.
Сви дигитализовани садржаји налазе се у медијатеци школе.
Техничку подршку је дао колега Александар Бисић

Наша оригиналност је одлика поштовања наше традиције по којој смо препознатљиви и
цењени!

У име Тима за реализацију Светосавске недеље
Јелена Стојиљковић

