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1. Увод 
 

Полазну основу за израду Извештаја о раду школе у школској 2021/2022. години 
представља План рада за школску 2021/2022. годину.  

Извештај о раду Фармацеутско-физиотерапеутске  школе за школску 2021/2022. 
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 2021/2022.године образовно-васпитни рад се одвијао према 
Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022.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 2021/2022.године образовала ученике у 4 образовна профила у 
оквиру подручја рада Здравство и социјачна заштита : 
 

Образовни профил Степен Одељења 

  
1.     

Фармацеутски техничар IV I/1,2, II/2,  III/2, IV/2 

Фармацеутски техничар  
српски и енглески 

IV II/1,III/1, IV/1 

2. Физиотерапеутски техничар IV I/3,4  II/3,4  III/3,4   IV/3,4 

3. Козметички техничар IV I/6,7  II/6,7  III/6,7   IV/6,7 

4. Масер III 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 

2021/2022.године реализован је у складу са законским и подзаконским прописима и 

општим  актима  школе донетих на основу њих, и то : 

 Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних 

предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и 

социјална заштита (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број 9/2022); 

 Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних 

предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Здравство и 

социјална заштита(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број 9/2022); 

 Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РС-

Просветни 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 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 наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе 

(„Просветни гласник“ бр. 6/03,23/0, 9/05, 11/2016); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

настасвника у гимназијама и стручним школама; Нови стандарди 

квалификације(„Просветни гласник“ бр. 4/2022); 

 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 

129/2021); 

 Закон о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' број 176/2021); 

 Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС'' број 27/2018); 

 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању  (,,Службени гласник 

РС-Просветни гласник'' број 82/2015 59/2020, 95/2022); 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (,,Службени гласник РС’’ број  109/2021); 



 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 поступању установе у случају сумње или утврђеног  дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (,,Сл.гласник РС'', 

бр.65/2018) 

 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 РС-

Просветни 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 Фармацеутско-

физиотерапеутска 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 васпитно-

образовног 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 Прва смена  Друга смена 

I 7.45-8.30 14.00-14.45 

II 8.35-9.20 14.50-15.35 

III 9.40-10.25 15.55-16.40 

IV 10.30-11.15 16.45-17.30 

V 11.20-12.05 17.35-18.20 

VI 12.10-12.55 18.25-19.10 

VII 13.00-13.45 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 епидемиолошком ситуацијом током школске године образовно-васпитни 

процес је делом првог полугодишта реализована по другом моделу (ученици су наставу 

један дан пратили уживо, а други дан онлајн платформе Гугл учионица), а највећим делом 

школске године образовно-васпитни процес реализован је по првом моделу. 

 

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 реализована у складу са 

одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа 

која се односи на утврђени модел за школе. У складу са епидемиолошком ситуацијом 

током школске године образовно-васпитни процес је делом првог полугодишта 

реализована по другом моделу (ученици су наставу један дан пратили уживо, а други дан 



онлајн платформе Гугл учионица), а највећим делом школске године образовно-васпитни 

процес реализован је по првом моделу. 

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 2021/2022.год. по разредима и одељењима: 

 
Разред 

 

 
Одељење 

Преглед 
реализације часова 
на нивоу одељења 

% 

 
 
 

I 

1/1 100 

1/2 96 

1/3 99 

1/4 99 

1/5 98 

1/6 97 

1/7 97 

 
 
 

II 

2/1 99 

2/2 109 

2/3 100 

2/4 104 

2/5 102 

2/6 100 

2/7 101 

 
 
 

III 

3/1 100 

3/2 102 

3/3 100 

3/4 104 

3/5 104 

3/6 104 

3/7 99 

 
 

IV 

4/1 100 

4/2 107 

4/3 100 

4/4 102 

4/6 100 

4/7 104 

 

 

 



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 Ес Дневнику. 

Табела: Табела реализације додатне наставе 

Наставни 
предмет 

Разред,  
одељење 

Број реализованих часова 

Математика I-1 7 

Аналитичка хемија  I-2 16 

Анатомија и физиологија  I-4 8 

Математика II-1 6 

Српски језик и књижевност III-1 8 

Математика III-1 9 

Предузетништво III-5 2 

Српски језик и књижевност III-6 8 

Хемија биомолекула  IV-1 1 

Хемија биомолекула IV-2 2 

УКУПНО 67 

 

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 Ес Дневнику. 

Табела: Табела реализације допунске наставе 

Наставни 
предмет 

Разред,  
одељење 

Број реализованих часова 

Физика I-1 6 

Хемија I-1 9 

Физика  I-2 2 

Аналитичка хемија II-1 7 

Математика II-1 5 

Медицинска биохемија II-6 1 

Медицинска биохемија  II-7 3 

Српски језик и књижевност III-1 13 

Математика III-1 1 

Фармакогнозија са 
фитотерапијом 

III-1 3 

Медицинска биохемија  III-3 3 

Математика IV-1 1 

УКУПНО 54 

 

 

3.2.4.Припремна настава 
 

Припремна настава је извођена за ученике који се упућују на полагање разредног 

испита.Ове школске године четири ученика су полагала разредне испите у јунском и 

августовском року. Три ученика другог разреда полагала су разредни испит из једног 

предмета. Један ученик другог разреда полагао је разредни испит из четири предмета. 

Предметни наставници су организовали и реализовали припремну наставу  10% од 

укупног фонда часова. Евиденција часова допунске наставе је вођена у Ес Дневнику. 

Табела: Табела реализације припремне наставе за полагање разредних, поправних испита 

Наставни 
предмет 

Разред,  
одељење 

Број реализованих часова 

Физика II-4 7 

Здравствена психологија II-4 7 

Патологија II-4 7 

Фармакологија II-4 7 

Биологија II-4 7 



Патологија II-5 7 

УКУПНО 42 

 

Припремна настава реализуј се за ученике који по наставном плану и програму/програму 

наставе и учења изучавају немачки  језик као приви страни језик. Пошто је број ученика 

који похађају немачки језик мањи од 15 ученика у групи, није организована редовна 

настава већ припремна. Евиденција часова припремне наставе је вођена у Ес Дневнику. 

Припремна настава је реализована за полагање матурског, завршног испита. 

 

Табела: Табела распореда реализације припремне наставе за полагање матурског, завршног 

испита за ученике завршних разреда: 

Одеље. Наставни предмет Наставник Дан Време 

 

3/5 

 

Масажа 

Драган 

Димитријевић  

четвртак 

 

7.45-9.20 

Александар Бисић  четвртак 7.45-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1 

Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић уторак 14.00 

Фармацеутскотехнолошке 

операције и поступци 

Смиљана Соларов среда 11.20 

 

Фармацеутска 

технологија 

 

Смиљана Соларов среда 12.10 

Андријана Кнежевић 

Узелац 

понедељак 13.00 

Биљана Васић уторак  12.00 

Фармацеутска 

хемија са аналитиком 

лекова 

Ана Церовић четвртак 13.45 

Ана Церовић уторак 12.45 

Фармакогнозија 

са 

фитотерапијом 

Ксенија Лукић четвртак 14.00 

Маријана 

Милосављевић 

петак  

 

14.00 



 

 

 

4/2 

Српски језик и књижевност Бојана Лукић 

Милошевић 

четвртак 19.00 

Фармацеутскотехнолошке 

операције и поступци 

Биљана Васић понедељак  14.00 

Фармацеутска  

технологија 

Биљана Васић 

(теорија) 

уторак 19.10 

Ивана Пашић 

(вежбе) 

петак 13.15 

Андријана Кнежевић 

Узелац 

среда 13.00 

Маја Акерман четвттак 13.00 

Фармацеутска хемија са 

аналитиком лекова 

Маја Павловић петак 14.00 

Биљана Васић петак 13.00 

Фармакогнозија са 

фитотерапијом 

 

Ксенија Лукић среда 14.00 

Маријана 

Милосављевић 

петак 13.15 

 

 

4/3 

Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић уторак 13.05 

Физикална терапија ( теорија) Јелена Јанковић среда 13. 15 

Физикална терапија (вежбе) Тања Здравковић Четвртак  19.15 

Кинезиологија  (теорија) Ана Костић четвртак 13.00 

Кинезитерапија Aна Костић четвртак 13.00 

Масажа Јелена Јанковић среда 13.15 

Специјална рехабилитација Дубравка Виторовић понедељак 14.00 

 

 

 

 

 

Српски језик и књижевност Бојана Лукић 

Милошевић 

четвртак  13.05 

Физикална терапија ( теорија) Jeлена Јанковић среда 13.15 

Физикална терапија (вежбе) Сања Петронијевић  петак 19.15 

Сања Петронијевић  уторак 19.15 

Кинезиологија ( теорија) Ана Костић четвртак 14.00 



4/4 Кинезитерапија Ана Костић четвртак 14.00 

Масажа Јелена јанковић среда 13.15 

Специјална рехабилитација Дубравка Виторовић среда 13.45 

 

 

 

4/6 

Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић уторак 12.10 

Естетска нега Милена Стикић уторак 13.00 -13.45 

Физикална медицина  Дубравка Виторовић среда 
четвртак 

14.00 
13.45 

Масажа Дубравка Виторовић среда 
четвртак 

14.00 
13.45 

Дерматологија са негом Oливера Лазаревић петак 7.45 

Естетска хирургија са негом Јована Стојановић понeдељак 14.00 

 

 

 

 

 

4/7 

Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић уторак 14.50 

Естетска нега Невена Лазаревић четвртак 11.20-12.05 

Физикална медицина  Дубравка Виторовић среда 
четвртак 

14.00 
13.45 

Масажа Дубравка Виторовић среда 
четвртак 

14.00 
13.45 

Дерматологија са негом Оливера Лазаревић понедељак 7.45 

Естетска хирургија са негом Дубравка Виторовић среда 14.00 

 

Евиденција часова припремне наставе је вођена у Ес Днецнику . 

 

 

3.2.5.Настава у блоку 
 

Настава у блоку 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( Ес-дневник). 

 

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



Образовни 
профил : 

Предмети I 
разред 

II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

 
 
 
 
 

Фармацеутск
и техничар 

Ликовна култура  30 часова    
Фармацеутско технолошке 
операције и поступци  

30 часова    

Прва помоћ  60 часова    
Фармацеутска технологија  60 часова   
Фармакогнозија са 
фитотерапијом  

 30 часова   

Фармацеутска технологија 
 

  60 часова  

Фармакогнозија са 
фитотерапијом  

  30 часова  

Фармацеутска хемија са 
аналитиком лекова  

  30 часова  

Физикална терапија масажа    60 часова 

Кинезиологија     60 часова 

Специјална рехабилитација     30 часова 

 
 
 
 

Физиотерапеут
ски  техничар 

Ликовна култура  30 часова    

Прва помоћ   60 часова    

Масажа   60 часова   

Кинезиологија   60 часова  

Масажа    60 часова  

Физикална терапија масаж   90 часова  

Физикална терапија масажа    60 часова 

Кинезиологија     60 часова 

Специјална рехабилитација     30 часова 

 
 

Масер 

Ликовна култура  30 часова   / 

Прва помоћ  60 часова   / 

Масажа  60 часова   / 

Масажа   60 часова  / 

Култура тела   60 часова  / 

Масажа    180 
часова 

/ 

Основи клиничке медицине   60 часова / 

 
 

Козметички  
техничар 

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 3 4 1 8 

Укупно наставника 76 

 

Табела : Структура наставног особља 

 

 

Табела :Структура наставника према полу и годинама 

Број наставника   Радни стаж  

Свега до 5 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

Мушки 3 2 1 - - 2 / 8 

Женски 4 9 15 27 9 2 2 68 

Укупно 7 11 16 27 9 4 2 76 

 

 

Директор 

Помоћник

директора 

Координатор 

практичне 

наставе 

Стручних 

сарадника 

 

Наставника 

 

1 0,5 1 3 77 

 

Магистри 

 

Специјалисти 

Висока 

спрема 

 

Виша спрема 

 

У К У П Н О 

5 12 40 19 76 



3.3.1. Одељењске старешине 
 

Табела: Одељења и одељењске старешине 

I III 

1/1  Александра Ракићевић 3/1  Снежана Спаравало 

1/2  Зорица Ђукић 3/2  Данијела Пешић Јовановић 

1/3  Јелена Јанковић 3/3  Сања Ђуричић 

1/4  Мирјана Стаменић 3/4  Драгана Михајловић 

1/5  Маја Мирковић 3/5  Татјана Јанковић 

1/6   Ангелина Радовановић Беловођанин 3/6  Хермина Ћосић 

1/7  Елизабета Марот 3/7  Весна Станојев Петров 

II  
IV 2/1  Ивана Милојевић 

2/2  Јелена Стојиљковић 4/1  Мирјана Стаменковић 

2/3  Весна Гамбирожа 4/2 Биљана Васић 

2/4  Горан Марић 4/3  Татјана Станковић 

2/5  Снежана Грдинић 4/4  Бојана Лукић Милошевић 

2/6  Невена Лазаревић 4/6  Маја Ћосовић 

2/7  Радмила Панзаловић 4/7  Дубравка Виторовић 

 

 

 

3.3.2.Стручна већа и руководиоци стручних већа 
 

Табела: Стручна веча и руководиоци стручних већа : 

Стручно веће за области предмета: Руководилац 
 

Српски језик и књижевност Бојана Лукић Милошевић 

Страни језици ,латински језик Снежана  Грдинић 

Физчко васпитање, Култура тела Милош Ристановић 

Математика, Рачунарство и информатика Петар Алексић 

Историја,Географија, Социологија са правима 
грађана, Здравствена психологија, Медицинска 
етика, Ликовна култура, Верска настава,Грађанско 
васпитање, Музичка култура, Предузетништво  

 

Горан Димић 



Биологија,Физика, Хемија  Јелена Милосављевић 

Медицинске групе предмета  Рената Дероња 

Фармацеутске групе предмета Маја Акерман 

Козметичке групе предмета Невена Лазаревић 

Стручних предмета образовног профила 
физиотерапеут, масер    

Марија Митровић 

 

 

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; 

 
Образовни профил 

Број одељења по разредима 
I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

 Фармацеутски техничар 2  
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
8 

Фармацеутски техничар 
српски и енглески 

0 1 1 1 

Физиотерапеутски техничар 2 2 2 2 8 
 Козметички техничар 2 2 2 2 8 
Масер 1 1 1 - 3 

УКУПНО 7 7 7 6 27 

 
Укупан број ученика уписаних у школску 2021/2022,годину је 789 ученик размештених у 27 
одељења. 
На крају другог полугодишта укупан број ученика је 780 је 563 (72,17%)  девојка, 217 
(27,82%) младића. 
 
 



Табела: Табеларни приказ броја ученика на крају наставне 2021/2022.године по  
образовним профилима : 

Разред Образовни профил Број 
одељења 

Број ученика УКУПНО 

 
 

I 

Фармацеутски  техничар 2 58  
 

199 
Физиотерапеутски техничар 2 62 

Козметички техничар 2 60 

Масер 1 19 

 
 

II 

Фармацеутски  техничар 
српски и енглески језик 

1 29  
 

206 Фармацеутски  техничар 1 32 

Физиотерапеутски техничар 2 63 

Козметички техничар 2 59 

Масер 1 23 

 

III 
Фармацеутски  техничар 
српски и енглески језик 

1 25  
 

204 Фармацеутски  техничар 1 32 

Физиотерапеутски техничар 2 59 

Козметички техничар 2 59 

Масер 1 29 

 

IV 
Фармацеутски  техничар 
српски и енглески језик 

1 30  

171 
Фармацеутски  техничар 1 29 

Физиотерапеутски техничар 2 56 

Козметички техничар 2 56 

УКУПНО 27 780 

 

 

 

4.2. Ванредни ученици 

 

Преглед уписаних ученика у први разред ради преквалификације идоквалификације у 
школској 2021/2022. години 

Образовнип рофил Број ученика 

Фармацеутски техничар 14 ученика 

Физиотерапеутски техничар 32 ученика 

Козметички техничар 7 ученика 

Maсер 4 ученик 

Укупно 57ученика 

Преглед уписаних ванредних ученика у први разред у школској 2021/2022. години 

/ / 



Укупно / 

Прегледу ченика уписаних у школској 2021/2022. 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 2021/22. години 
(закључно са јунским испитним роком) 

Образовнипрофил Бро јученика 

Фармацеутски техничар 0 

Физиотерапеутски техничар 16 

Козметички техничар 2 

Масер 0 

Укупно 18  ученика 

Преглед термина реализованих испитних рокова у школској 2021/2022. години 

Испитнирок Термини одржавања испитних рокова 
Октобарски 18.10.2021.-29.10.2021. 

Децембарски 16.12.2021. - 29.12.2021. 
Јануарско-фебруарски 10.02.2022.- 28.02.2022. 

Мартовски 18.03.2022.- 31.03.2022. 
Априлски 18.04.2022.-29.04.2022. 

Мајскојунски 16.05.2022- 27.05.2022. 

Августовски 22.08.2022.-31.08.2022. 
 

 

 

 

 

 

 



5. Образовно-васпитни резултати ученика 

5.1. Успех ученика и изостанци са наставе  на крају школске године 

 ПРВОГ разреда 

 

Разред, 
одељењ

е 

Број ученика Позитиван успех 
 

Недов
ољан  
успех 

 
Неоцење

ни 

Средња 

оценa 
одељења 

М Ж УКУПН
О 

УКУПН
О 

Одличан  
 

врло. 
добар 

добар довољан    

укупно 5,0 

I/1 4 25 29 29 28 8 1     4,85 

I/2 5 24 29 29 27 6 2     4,72 

I/3 18 13 31 31 16 4 14 1    4,44 

I/4 17 14 31 31 22 1 9     4,49 

I/5 12 7 19 19 6 1 13     4,30 

I/6 2 28 30 30 10 - 20     4,29 

I/7 - 30 30 30 11 3 17 2    4,16 

Укупно 58 141 199 199 120 
60,30% 

23 76 
38,19% 

3 
1,5% 

- - - 4,52 

 
 
 

Изостанци ученика 
 

 
 

Оправдани Неоправдани Укупно 

укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 

I/1 2285 78,79 - - 2285 78,79 

I/2 1787 61,62 7 0,24 1794 61,86 

I/3 3252 104,90 33 1,06 3285 105,97 

I/4 3988 128,65 28 0,90 4016 129,55 

I/5 2287 120,37 24 1,26 2311 121,63 

I/6 2847 94,90 40 1,33 2887 96,23 

I/7 4259 141,97 77 2,57 4336 144,53 

Укупно 20705 104,05 209 1,05 20914 105,10 

 

Позитиван успех постигли су сви ученици (199).  
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 

Број ученика Позитиван успех 
 

Недов
ољан 
успех 

Неоцењ
ени 

Средња 
оценa 

одељења 

М Ж УКУП
НО 

УКУПНО Одличан 
 

врло. 
добар 

доба
р 

дово
љан 

   

укупно 5,0 

II/1 7 22 29 29 13 10 7 9    4,07 

II/2 4 28 32 32 29 19 3     4,87 

II/3 15 17 32 32 21 6 7 4    4,42 

II/4 14 17 31 31 19 4 6 6    4,35 

II/5 11 12 23 23 6 1 16 1    4,06 

II/6 - 31 31 31 10 - 18 3    4,16 

II/7 - 28 28 28 12 2 15 1    4,26 

Укупно 51 155 206 206 
 

110 
53,39% 

42 72 
34,9% 

24 
11,6% 

- - - 4,22 

 

Изостанци ученика 
 

 
 

Оправдани Неоправдани Укупно 

укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 

II/1 4349 149,97 70 2,14 4419 152,38 

II/2 3854 120,44   3856 120,44 

II/3 3625 113,28 120 3,75 3745 117,03 

II/4 5284 170,45 49 1,58 5333 172,03 

II/5 3507 152,48 803 34,91 4310 187,39 

II/6 3015 97,26 59 1,90 3074 99,16 

II/7 4035 144,11 69 2,46 4104 146,57 

Укупно 27669 134,32 1170 5,68 28839 140,00 

 

На крају другог полугодишта позитиван успех постигло 202 ученика. Четири ученика су 
били упућени на полагање разредног испита.: један ученик је неоцењен из 3 предмета, 
три ученика из једног предмета. Ученици су разредне испите положили у јунском и 
августовском 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 Позитиван успех 
 

Недово
љан 

успех 

Неоце
њени 

Средња 

оценa 
одељења 

М Ж УКУПН
О 

УКУПН
О 

Одличан  
 

врло. 
добар 

добар довољ
ан 

  

укупн
о 

5,0 

III/1 6 19 25 25 12 7 10 3    4,25 

III/2 6 26 32 32 28 10 4     4,74 

III/3 19 10 29 29 12 3 16 1    4,29 

III/4 15 15 30 30 15 6 13 2    4,36 



III/5 14 15 29 29 9  19 1    4,25 

III/6 2 28 30 30 22 1 8     4,53 

III/7 1 28 29 29 15 3 14     4,48 

Укупно 63 141 204 204 113 
55,3% 

30 84 
41,17% 

7 
3,43% 

- - - 4,40 

 
 
 

Изостанци ученика 
 

 
 

Оправдани Неоправдани Укупно 

укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 

III/1 2406 96,24 127 5,08 2533 101,32 

III/2 1979 61,84 1 0,03 1980 61,88 

III/3 2757 95,07 93 3,21 2850 98,28 

III/4 4681 156,03 162 5,40 4843 161,43 

III/5 4266 147,10 79 2,72 4345 149,83 

III/6 3805 126,83 69 2,30 3874 129,13 

III/7 4107 141,62 114 3,93 4221 145,55 

Укупно 24001 117,65 645 3,16 24646 120,81 

 

Сви ученици трећег разреда (203) ученика) постигли су позитиван успех. 
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану (6 ученика) 
завршили су разред са позитивним успехом. 
Ученици III/5 одељења, образовни профил масер, чије школовање траје три године 
полагали су  завршни испит. 
 
 

5.4. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ЧЕТВРТОГ  разреда 
 
 

 Разред, 
одељење 

Број ученика Позитиван успех 
 

Недово
љан 

успех 

Неоце
њени 

Средња 

оценa 
одељења 

М Ж УКУПН
О 

УКУП
НО 

Одличан  
 

врло. 
добар 

добар довољ
ан 

  

укупно 5,0 

IV/1 11 19 30 30 16 8  1    4,55 

IV/2 3 26 29 29 28 17 1     4,87 

IV/3 13 16 29 29 19 8 10     4,54 

IV/4 13 14 27 27 19 11 8     4,6 

IV/6 4 25 29 29 21 1 8     4,61 

IV/7 1 26 27 27 26 10 1     4,8 

Укупно 45 126 171 171 
129 

75,4% 
55 28 

16,37% 

1 
0,58% 

- - - 4,66 

 

 

Изостанци ученика 
 

 
 

Оправдани Неоправдани Укупно 

укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 



IV/1 4339 141,63 57 1,90 4396 146,53 

IV/2 4407 151,97 2 0,07 4409 152,03 

IV/3 3767 129,90 74 2,55 3841 132,45 

IV/4 3161 117,07 54 2,00 3215 119,07 

IV/6 3379 116,52 103 3,55 3482 120,07 

IV/7 3765 139,44 49 1,81 3814 141,26 

Укупно 22818 133,44 339 1,98 23157 135,42 

 
Сви ученици трећег разреда (171 ученика) постигли су позитиван успех. 
Сви ученици су остварили право на полагање матурског испита. 

 

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

 

 
Разред 

Број ученика Позитиван успех  
СРЕДЊА 
ОЦЕНА  

М 
 
Ж 

 
УКУПНО 

 
УКУПНО 

Одличан  
 

врло. 
добар 

добар довољ
ан 

укупн
о 

5,0 

I 58 141 199 199 120 23 76 3  4,52 

II 51 155 206 206 110 42 72 24  4,22 

III 63 141 204 204 113 30 84 7  4,40 

IV 45 126 171 171 129 55 28 1  4,66 

Укупно 217 563 780 780 472 150 260 35 - 4,45 

 

Изотанци ученика  

 Оправдани Неоправдани УКУПНО 

 укупно по ученику укупно по ученику укупно по ученику 

I 20705 104,05 209 1,05 20914 105,10 

II 27669 134,32 1170 5,68 28839 140,00 

III 24001 117,65 645 3,16 24646 120,81 

IV 22818 133,44 339 1,98 23157 135,42 

УКУПНО 95193 122,04 2363 3,03 97556 125,07 

 

 

 



5.6.РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у школској 2021/2022.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, рађен 7. јуна 2022. 

- Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 15.јун 2022. 

- Матурски практични рад  9.јун 2022. 

-  

Полагању матуре приступило 59   ученика из одељења 4-1 и 4-2. 

 

Резултати  

 

1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 

Испит из српског језика и књижевности одржан је 07. јуна 2022. 

Теме које су ученици добили су: 

1. Камијев Мерсо, странац међу странцима 

2.Усамљеност јунака у делима светске књижевности 

3. Живот, то нису дани који су прошли, већ они које смо запамтили 

4. Победе и порази мојих ђачких дана 

Чланови комисије за преглед писмених радова били су: 

 1. Јелена Стојиљковић 

2.Бојана Лукић Милошевић 

3.Биљана Петровић 

Од  59 ученика који су изашли на испит, испит је положило 59 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Српски језик и књижевност 

 
Успех 

број ученика 

укупно IV 1 IV2 

Одличан 36 17 19 

Врло добар 18 9 9 

Добар 5 4 1 

Довољан / / / 



Средња оцена 4.53 4,43 4,62 

 

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 

 

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 15.јуна 2022. 

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 

2.Јелена Миленковић 

3.Оријана Стефановић 

Од  59 ученика који су изашли на испит, испит је положило 59 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Провера стручно теоријских знања 

 
Успех 

број ученика 

укупно IV 1 IV2 

Одличан 57 20 27 

Врло добар 9 7 2 

Добар 1 1  

Довољан 2 2  

Средња оцена 4,60 4,5 4,93 

 

3. Матурски практични рад 

Овај сегмент матурског испита реализован је 9. јуна 2022. 

Чланови комисија за оцену практичног рада били су:  

За одељење  IV1   

1. Ивана Пашић-председник комисије 

2. Маја Павловић 

2.  Сања Биочанин-социјални партнер  

За одељење   IV2    

1. Маријана Милосављевић-председник комисије 

2. Маја Акерман 

2. Славица Радовановић-социјални партнер  

 

Од   59 ученика који су изашли на испит, испит је положило 59 ученика. 



Ученици су постигли следећи успех:  

Матурски практични рад 

 
успех 

број ученика 

укупно IV 1 IV2 

Одличан 55 28 27 

Врло добар 2 - 2 

Добар 1 1 - 

Довољан 1 1 - 

Средња оцена 4,88 4,83 4,93 

 

Од 59  ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента  матурски 

испит са позитивним успехом положило је 59 ученика , Ученици су постигли следећи 

успех: 

Матурски испит 

успех број ученика 

укупно IV 1 IV2 

Одличан 47 20 27 

Врло добар 11 9 2 

Добар 1 1 - 

Довољан - - - 

Средња оцена 4,78 4,63 4,93 

 

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је  ученика. 

 

Резултати матурског испита по одељењима :унети средње/просечне оцене 

Матурски испит 

 успех 

укупно IV 1 IV2 

Српски језик и књижевност          4,53 4,43 4,62 

Тест стручно теоријских 
знања 

4,60 4,5 4,93 

Практични рад 4,88 4,83 4,93 

Средња оцена     

 

 

 

 

 

 



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  7. јун 2022. 

- Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста  15.јун 2022. 

- Матурски практични рад  9.јуна 2022. 

 

Полагању матуре приступило 56   ученика из одељења IV3, IV4. 

 

Резултати  

 

1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 

Испит из српског језика и књижевности одржан је 7. јун 2022. 

Теме које су ученици добили су: 

1. Камијев Мерсо, странац међу странцима 

2. Усамљеност јунака у делима светске књижевности 

3. Живот, то нису дани који су прошли, већ они које смо запамтили 

4. Победе и порази мојих ђачких дана 

Чланови комисије за преглед писмених радова били су: 

 1. Јелена Стојиљковић 

2.Бојана Лукић Милошевић 

3.Биљана Петровић 

 

Од  56 ученика који су изашли на испит, испит је положило 56 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Српски језик и књижевност 

успех број ученика 

укупно IV 3 IV4 

Одличан 25 11 14 

Врло добар 29 16 13 

Добар 2 2 / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,41 4,31 4,52 



 

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 

 

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 15.06.2022. 

Тест обухвата питања из  следећих стручних предмета :  

- Физикална терапија,  

- Кинезиологија,  

- Кинезитерапија,  

- Масажа   

- Специјална рехабилитација. 

 

Чланови комисије за преглед били су:  
1. др Ана Костић 
2. др Дубравка Виторовић 
3.др Јелена Јанковић 

 

Од 56 ученика који су изашли на испит, испит је положило 56 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Провера стручно теоријских знања 

успех број ученика 

укупно IV 3 IV4 

Одличан 49 25 24 

Врло добар 7 4 3 

Добар / / / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,88 4,86 4,89 

 

3. Матурски практични рад 

Овај сегмент матурског испита реализован је 09.06.2022. 

Чланови комисија за оцену практичног рада били су: 

За одељење  IV3  (две комисије) 

 

1. Сузана Милетић - председник комисије 

2. Драгана Будимир 

3. Марко Јовановић - социјални партнер 

  

1. Драгана Будимир - председник 

комисије 

2. Тања Здравковић 

3. Александар Каран - социјални партнер 

  

За одељење   IV4   (две комисије) 

1. Мирјана Стаменић - председник 

комисије 

2. Сања Петронијевић 

3. Наташа Гутеша - социјални партнер 



  

1. Весна Гамбирожа - председник 

комисије 

2. Тамара Савић 

3. Мина Пантић - социјални партнер  

 

Од   56 ученика који су изашли на испит, испит је положило 56 ученика. 

 

Ученици су постигли следећи успех:  

Матурски практични рад 

успех број ученика 

укупно IV 3 IV4 

Одличан 54 27 27 

Врло добар 2 2 / 

Добар / / / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4.97 4,93 5,00 

 

Од 56 ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента  матурски 

испит са позитивним успехом положило је 56  ученика. Ученици су постигли следећи 

успех: 

Матурски испит 

успех број ученика 

укупно IV 3 IV4 

Одличан 46 22 24 

Врло добар 10 7 3 

Добар /   

Довољан /   

Средња оцена 4,82 4,76 4,89 

 

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 24   ученика. 

 

Резултати матурског испита по одељењима : 

Матурски испит 

 успех 

укупно IV 3 IV 4 

Српски језик и књижевност        4,42 4,31 4,52 

Тест стручно теоријских 
знања 

4,88 4,86 4,89 

Практични рад 4,97 4,93 5,00 

Средња оцена  4,76 4,70 4,80 

 

 



 

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. јун 2022. 

- Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 15. јун 2022. 

- Матурски практични рад  9. и 10. јун 2022. 

 

Полагању матуре приступило 56   ученика из одељења 4/6 и 4/7. 

 

Резултати  

 

1. Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 

Испит из српског језика и књижевности одржан је 7. јун 2022. 

Теме које су ученици добили су: 

1. Камијев Мерсо, странац међу странцима 

2.Усамљеност јунака у делима светске књижевности 

3.Живот, то нису дани који су прошли, већ они које смо запамтили 

4.Победе и порази мојих ђачких дана 

Чланови комисије за преглед писмених радова били су: 

 1. Јелена Стојиљковић 

2.Бојана Лукић Милошевић 

3.Биљана Петровић 

Од   56 ученика који су изашли на испит, испит је положило свих 56 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Српски језик и књижевност 

успех број ученика 

укупно IV 6 IV 7 

Одличан 25 12 13 

Врло добар 26 13 13 

Добар 5 4 1 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,35 4,28 4,44 

 

 



 

2. Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 

 

Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста реализован је 15. јун 2022. 

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 

2. Невена Лазаревић 

3. Јована Стојановић 

Од  56 ученика који су изашли на испит, испит је положило свих 56 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  

Провера стручно теоријских знања 

успех број ученика 

укупно IV 6 IV 7 

Одличан 17 4 13 

Врло добар 25 12 13 

Добар 14 13 1 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,05 3,69 4,85 

 

3. Матурски практични рад 

Овај сегмент матурског испита реализован је 9 и 10 јуна 2022. 

Чланови комисија за оцену практичног рада били су:  

За одељење  IV6   

1. комисија 

1. Миа Ранђеловић Ђујић-председник 

комисије 

2. Сандра Станојловић  

3. Јелена Колар-социјални партнер  

2. комисија 

1. Милена Стикић 

2. Татјана Јанковић 

3. Лидија Радуловић - социјални партнер 

 

 

За одељење   IV7    

1. комисија 

1. Хермина Ћосић - 

2. Татјана Јанковић 

3. Лидија Радуловић-социјални партнер 



  

2. комисија 

1. Јована Станисављевић 

2. Милена Стикић 

3.Симеуновић Исидора-социјални 

партнер 

Од   56 ученика који су изашли на испит, испит је положило свих 56 ученика.Ученици су 

постигли следећи успех:  

Матурски практични рад 

успех број ученика 

укупно IV 6 IV 7 

Одличан 50 23 27 

Врло добар 6 6 0 

Добар / / / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,89 4,79 5,00 

 

Од 56  ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента  матурски 

испит са позитивним успехом положило је свих 56  ученика , Ученици су постигли следећи 

успех: 

Матурски испит 

успех број ученика 

укупно IV 6 IV 7 

Одличан 28 4 24 

Врло добар 28 25 3 

Добар / / / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,50 4,77 4,25 

 

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је  15 ученика. 

 

 

Резултати матурског испита по одељењима : 

Матурски испит 

 успех 

укупно IV 6 IV 7 

Српски језик и књижевност         4,05 4,28 4,44 

Тест стручно теоријских знања 4,35 3,69 4,85 

Практични рад 4,89 4,79 5,00 

Средња оцена  4,50 4,25 4,77 

 

 

 



Табела: Табеларни приказ резултата на матурском испиту  

Образовни профил 

Структура матурског испита 
Постигнуће ученика, средња оцена 

Средња 
оцена 

Испит из језика и 
књижевности– 
српски језик и 
књижевност 

Испит за 
проверу 
стручно 

теоријских 
знања у виду 

теста 

Матурски 
практични рад 

ФАРМАЦЕУТСКИ 

ТЕХНИЧАР 
4,53 4,60 4,88 4,67 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ 

ТЕХНИЧАР 
4,42 4,88 4,97 4,76 

КОЗМЕТИЧКИ 

ТЕХНИЧАР 
4,05 4,35 4,89 4,50 

 
Средња оцена 

4,33 4,81 4,91  

 

 

 
5.6.2. Извештај са  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА  за образовни профил:  

МАСЕР 
 

Завршни испит за образовни профил Масер реализован је 7.06.2022 

Полагању завршног испита  приступило 29   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. Сузана Ловрета 

3. Мирослав Димитријевић-социјални 

партнер  

 

 II комисија 

1. Александар Бисић-председник 

комисије 

2. Горан Марић 

3.  Ана Ђорђевић-социјални партнер 

 

Резултати 

Од   29  ученика који су изашли на завршни испит, испит је положило 29 ученика. 

Ученици су постигли следећи успех:  



  

Провера практичних знања 

 
успех 

 

Број  
ученика 

Средња оцена 

Одличан 15  
 

4.17 
Врло добар 6 

Добар 6 

Довољан 2 

Укупно ученика 29 

 

Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 15  ученика. 

 

По прилагођеном програму завршни испит полагало је 2 ученика. Оба ученика су са 

одличним успехом положили завршни испит. 



5.7. Резултати ученика на ТАКМИЧЕЊИМА школске 2021/2022.године 

 
5.7.1. Учешће на такмичењима у складу са календаром Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 
 

ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 Презиме и име 
ученика 

Одељење Предмет Резултат Презиме и име 
наставника 

Време 
одржавања 

 
1. 

Шарац  Јована 1/1 Српски језик 
и 

књижевност 

1.место Биљана 
Петровић 

март 

 
2. 

одељење  1/7 1/7 прва помоћ 
Општине 

Звездара -
чланови тима 

Црвеног 
крста 

1.место Елизабета 
Марот 

4.06. 2022. 

 
3. 

Миња Табаковић 3/1 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

3. место Данијела Пешић 
Јовановић 

фебруар 

4. 
 

Јана Тошић 3/6 Српски језик 
и 

књижевност 
(Књижевна 

олимпијада) 

3. место Данијела Пешић 
Јовановић 

фебруар 

 
5.  

Анђела Ђорђић 3/7 Српски језик 
и 

књижевност 
(Књижевна 

олимпијада) 

3. место Данијела Пешић 
Јовановић 

фебруар 

 
6.  

Милица 
Варничић  

1-1 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

Учешће Биљана 
Петровић 

март 

7.  Јована Петковић  1-1 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

Учешће Биљана 
Петровић 

март 

8. Александра 
Славчев  

1-1 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

Учешће Биљана 
Петровић 

март 



9.. Анђела Пауновић  4 /4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

10.  
 

Теодора Вранић  3/4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

11. Николета Балан   3/4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

12 Јована 
Маринковић   

2/7 
 

Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

13 Јована Пешић    2/7 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

14 Анамарија 
Вукосављевић   

2/7 
 

Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

15 Лана Пантовић   4/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

16 Исидора 
Петровић  

1/4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

17 Милица 
Станковић    

1/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

18 Славен Вучељић  4/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

19 Душан Јандрић  4/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

20 Александар 
Вашица  

4/4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

21 Новак 
Станојевић   

4/4 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

22 Миливоје 
Глишић  

4/4 
 

Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

23 Лазар Стојановић  2/3 
 

Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

24 Андреј Чапрић  2/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

25 Никита Пахомов  2/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 

26 Урош Илијев  2/3 Физичко 
васпитање/фу

дбал 

1. место Милош 
Ристановић 

Новембар 2021. 



27. Теодора Вранић  3-4 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

28. Милица 
Игњатовић  

2-4 
 

Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

29. Тамара Матејић  4-4 
 

Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

30. Маријана Милић  4-4 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

31. Николина Видић  2-3 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

32. Ана Сабо  2-4 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

33. Ања Виријевић  2-3 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

34. Марта Николић  2-3 
 

Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

35. Милица 
Момчиловић  

2-6 
 

Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

36. Милица 
Станковић  

1-3 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

37. Николина 
Ивковић  
 

1-2 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

38. Марија Девић   2-7 Физичко 
васпитање/ру

комет 

1. место Снежана Стајић Март 2022. 

39. Лана Пантовић  
 

4-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

40. Андреа 
Маринковић  

4-7 
 

Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

41. Христина 
Тимотијевић  

3-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

42. Лена Папић  3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

43. Магдалена 
Јанковић  

4-7 
 

Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

44. Николина Балан  3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 



45. Теодора Вранић  3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

46. Јована Нинковић 3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

47. Анастасија 
Половина  

3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

48. Јована Петровић  1-7 
 

Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

49. Вања Стајић  1-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

50. Филип Масал  3-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

51. Лазар 
Катанчевић  

2-5 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

52. Марко Јеликић  2-5 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

53. Матеја Дадић  2-5 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

54. Никола Ранковић  
 

3-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

55. Страхиња 
Ајданић  
 

2-5 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

56. Владимир 
Милошевић  

4-3 
 

Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

57. Тадеј Игњатовић 4-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

58. Лазар Андрић 4-3 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

59. Немања 
Милићевић  

3-4 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

60. Урош Нововић  3-5 Физичко 
васпитање/ко

шарка 

1.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

61. Уна Влаховић 3-4 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

62. Теодора 
Петковић 

3-2 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 



63. Милица Ћосић 3-2 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

64. Анђела 
Радовановић 

4-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

65. Милица 
Кнежевић 

2-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

66. Драгана Ристић 3-3 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

67. Емилија 
Патровић 

2-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

68. Софија 
Веселиновић 

3-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

69. Ана Митрић 4-4 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

70. Ана Комленовић 4-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

71. Андријана 
Калуђер 

4-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

72. Чолић Јана 3-2 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

73. Мина Гиздавић 4-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

74. Анђела 
Комленовић 

2-6 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

75. Ива Васић 3-4 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

76. Михајло Радић 3-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 



77. Дамјан Ранковић 3-3 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

78. Филип Масал 3-3 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

79. Немања 
Милићевић 

3-4 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

80. Никола Ранковић 3-3 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

81. Петар 
Стевановић 

1-4 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

82. Урош Нововић 3-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

83. Марко Одаловић 3-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

84. Јован Тодоровић 3-5 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

85. Лазар Калдесић 3-3 Физичко 
васпитање/о

дбојка 

Учешће Радмила 
Панзаловић 

Децембар 2021. 

 

ГРАДСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 Презиме и име 
ученика 

Одељење Предмет Резултат Презиме и име 
наставника 

Време 
одржавања 

1. 
 

Стаменковић 
Урош 

1-2 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

учешће Биљана 
Петровић 

април 

2. 
 

Даничић Анђела 1-1 Српски језик 
и 

књижевност 
(Језик и 
језичка 

култура) 

учешће Биљана 
Петровић 

април 



3.  
 

Славен Вучељић  4/3 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

 
4. 

Душан Јандрић  4/3 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

 
5. 

Александар 
Вашица  

4/4 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

6. Новак 
Станојевић   

4/4 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

7. Миливоје 
Глишић  

4/4 
 

Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

8. Лазар 
Стојановић  

2/3 
 

Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

9. Андреј Чапрић  2/3 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

10. Никита Пахомов  2/3 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

11. Урош Илијев  2/3 Физичко 
васпитање/ф

удбал 

Учешће Милош 
Ристановић 

Фебруар 2022. 

12. Стефан 
Јовановић  

I3 Физичко 
васпитање/џ

удо 

 Милош 
Ристановић 

Април 2022. 

13. Теодора Вранић  3-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

14. Милица 
Игњатовић  
 

2-4 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

15. Тамара Матејић  4-4 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

16. Маријана Милић  4-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

17. Николина Видић  2-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

18. Ана Сабо  2-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

19. Ања Виријевић  2-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

20. Марта Николић  2-3 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 



21. Милица 
Момчиловић  

2-6 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

22. Милица 
Станковић  

1-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

23.  
Николина 
Ивковић  
 

1-2 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

24. Марија Девић   2-7 Физичко 
васпитање/р

укомет 

2. место Снежана Стајић Април 2022. 

25. Лазар Андрић  IV3 Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

26. Тадеј Игњатовић  
 

 
IV3 

Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

27. Марко Јеликић  II5 Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

28. Матеја Дадић  II5 Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

29. Андреа 
Маринковић  

IV7 Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

30. Магдалена 
Јанковић 

IV7 
 

Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

31. Лана Пантовић  IV3 Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

32. Вања Стајић  II4 
 

Физичко 
васпитање/б

аскет 3на3 

учешће Радмила 
Панзаловић 

Март 2022. 

33. Филип Масал  3-3 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

34. Лазар 
Катанчевић  

2-5 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

35. Марко Јеликић  2-5 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

36. Матеја Дадић  2-5 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

37. Никола 
Ранковић  
 

3-3 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

38. Страхиња 
Ајданић  
 

2-5 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 



39. Владимир 
Милошевић  

4-3 
 

Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

40. Тадеј Игњатовић 4-3 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

41. Лазар Андрић 4-3 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

42. Немања 
Милићевић  

3-4 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

43. Никола 
Предојевић  
 

1-4 Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

44. Димитрије 
Трандафиловић  

1-5 
 

Физичко 
васпитање/к

ошарка 

4.место Радмила 
Панзаловић 

Октобар 2021. 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
 

Презиме и име 
ученика 

Одељење Предмет Резултат Презиме и име 
наставника 

Време 
одржавања 

1. Теодора Вранић  3-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

2. Милица 
Игњатовић  
 

2-4 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

3. Тамара Матејић  4-4 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

4. Маријана Милић  4-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

5. Николина Видић  2-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

6. Ана Сабо  2-4 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

7. Ања Виријевић  2-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

8. Марта Николић  2-3 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

9. Милица 
Момчиловић  

2-6 
 

Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

10. Милица 
Станковић  

1-3 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 



11. Николина 
Ивковић  

1-2 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

12. Марија Девић   2-7 Физичко 
васпитање/р

укомет 

1. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

 

 

РЕПУБЛИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 
 

Презиме и 
име ученика 

Одељење Предмет Резултат Презиме и име 
наставника 

Време 
одржавања 

1. Aнастадија 
Мариновић, 
Урош 
Стаменковић,
Марко Илић  

I2,I2,I1 анатомија и 
физиологија 

екипно 
осмо 
место 

Др Ангелина 
Радоваановић 
Беловођанин 

13.05 

2. Живковић 
Лазар 

4-1 Такмичење 
талената по 
различитим 
научним 
областима - 
хемија 

треће 
место 

Ракићевић 
Александра 

22. мај 

3. Филип 
Милинковић 

1-1 Републичко 
такмичење  
ученика 
медицински
х школа из 
математике 

прво 
место 

Бранислава 
Срдић 

8.април 

4. Алекса 
Михајловић 

3-1 Републичко 
такмичење  
ученика 
медицински
х школа из 
математике 

треће 
место 

Бранислава 
Срдић 

8.април 

5. Јана Гајић 3-2 Републичко 
такмичење  
ученика 
медицински
х школа из 
математике 

треће 
место 

Петар Алексић 8.април 

6. Лидија Пршић 2-2 Републичко 
такмичење  
ученика 
медицински
х школа из 
математике 

пето место Ана Анић 8.април 

7. Теодора 
Вранић  

3-4 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

8. Милица 
Игњатовић  

2-4 
 

Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 



9. Тамара 
Матејић  

4-4 
 

Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

10. Маријана 
Милић  

4-4 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

11. Николина 
Видић  

2-3 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

12. Ана Сабо  2-4 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

13. Ања Виријевић  2-3 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

14. Марта 
Николић  

2-3 
 

Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

15. Милица 
Момчиловић  

2-6 
 

Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

16. Милица 
Станковић  

1-3 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

17. Николина 
Ивковић  

1-2 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

18. Марија Девић   2-7 Физичко 
васпитање/р
укомет 

5. место Мирослав 
Софронић 

Мај 2022. 

 
 
 

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

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Презиме и име 
ученика 

 
Одељење 

Предмет/ 
област/назив 
такмичења 

Резултат Презиме и име 
наставника 

1. Кристина Јовановић 4/3 Српски језик и 
књижевност; 

Конкурс за најбољу 
кратку причу - 
Звездаријада 

место Jелена 
Стојиљковић 

2. Лазар Живковић 4/1 Српски језик и 
књижевност; 

Конкурс за најбољу 
кратку - 

Звездаријада 

2.место Јелена 
Стојиљковић 



3. Станислав Савић 4/1 Српски језик и 
књижевност; 

Конкурс за најбољу 
кратку причу - 
Звездаријада 

3. место Јелена 
Стојиљковић 

 

МЕЂУНАРДНО  ТАКМИЧЕЊЕ 

 
 

Презиме и име 
ученика 

 
Одељење 

Предмет/ 
област/назив 
такмичења 

Резултат Презиме и име 
наставника 

1. Беба Цвијетић 2-1 Енглески језик, 
HIPPO-English 

language 
olympiad,2022 

полуфинале Зорица Ђукић 

2. Ања Радић, 
Марко Илић, 
Филип 
Милинковић, 
Кристина 
Миливојевић, 
Уна Милићевић, 
Симона Бајић, 
Стеван Пајовић 

1-4 
1-1 
1-1 

 
1-1 
1-6 
1-7 
2-1 

Енглески језик, 
HIPPO-English 

language 
olympiad,2022 

прелиминарни 
круг 

Зорица Ђукић 

3. Андријана 
Селаковић, 
Миња Табаковић, 
Ања Филиповић, 
Бојана Петровић 
 

4-4 
3-1 

 
3-6 
3-6 

Енглески језик, 
HIPPO-English 

language 
olympiad,2022 

прелиминарни 
круг 

Снежана 
Спаравало 

4.  Анђела Ђорђевић, 
Јован Ђоровић, 
Наталија 
Михаиловић 

2-2 
2-4 
2-2 

Енглески језик, 
HIPPO-English 

language 
olympiad,2022 

прелиминарни 
круг 

Снежана Грдинић 

5.  Даница Јарамаз    4-4 International Europe 
Day Contest 2022 

1.место Снежана 
Спаравало 



      

 

 

5.8. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

 
Током школске 2021/2022.године 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 Похваљени Награђени Укупно 

I 190 23 213 

II 127 42 169 

III 117 30 147 

IV 138 55 193 

Свега 572 150 722 

 
 

5.8.1. Носиоци дипломе  „ВУК КАРАЏИЋ“ у школској 2021/2022.године 
 

1.Лука Бабић IV/1 

2.Милица Илић IV/1 

3.Лазар Живковић IV/1 

4.Мина Раичевић IV/1 

5.Анђела Бирач IV/2 

6.Катарина Граховац IV/2 

7.Симонида Копривица IV/2 

8.Јована Пешић IV/2 

9.Катарина Раденковић IV/2 

10.Сара Симоновић IV/2 

11.Хелена Сладаковић IV/2 

12.Андријана Стојановић IV/2 

13.Вања Шарчевић IV/2 

14.Штековић Борис IV/2 

15.Даница Јарамаз IV/3 

16.Кристина Јовановић IV/3 

17.Катарина Павловић IV/3 

18.Сара Васић IV/4 

19.Тамара Матејић IV/4 

20.Александра Станојевић IV/4 

21.Софија Квргић IV/7 

 

 



      

 

5.8.2. УЧЕНИЦИ  ГЕНЕРАЦИЈЕ: 
 

 Ученик генерације на нивоу школе : 
Лазар Жиковић IV/1, фармацеутски техничар 

 Ученик генерације на нивоу образовних профила : 
- Фармацеутски  техничар : Сара Симоновић  IV/2 

- Физиотерапеутски техничар : Тамара Матејић  IV/4 

- Козметички техничар : Софија Веселиновић  IV/6 

- Масер : Софија Галић III/5 

 Најбољи ученик у ваннаставним активностима : 
Маја Пајчин  IV/1,  физиотерапеутски техничар 

 Ученик-најбољи спортисткиња : 
- Маријана Милић IV/4,  физиотерапеутски техничар 

 Најбољи матурски рад из српског језика и књижевности 

- Катарина Раденковић IV/2, фармацеутски техничар 

 

5.9. Васпитне, васпитно-дисциплинске мере 

 

Табела: Похвале, примењене васпитне, васпитно-дисциплинске мере 

 
 

ВЛАДАЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

Примерно 
(5) 

Вр.добаро
(4) 

Добро 
(3) 

Срења 
оцена 

владања 

ПОХВАЛА мере 

опомена Укор  
O.С. 

Укор 
О.В. 

I/1 29   5,00 29    

I/2 29   5,00 29    

I/3 31   5,00 31 5   

I/4 31   5,00 22 4 4  

I/5 19   5,00 19    

I/6 30   5,00 30    

I/7 31   5,00 30 4   

Укупно 199 - - 5,00 190 13 4 - 

 

 
 

ВЛАДАЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

Примерно 
(5) 

Вр.добаро 
(4) 

Добро 
(3) 

Срења 
оцена 

владања 

ПОХВАЛА мере 

опомена УО 
Стср. 

У о. 
већа 

II/1 29   5,00 13    

II/2 32   5,00 21    

II/3 32   5,00 27 2 3  

II/4 31   5,00 19    

II/5 23   5,00 8 1   

II/6 31   5,00 11 3   

II/7 28   5,00 28    

Укупно 206 - - 5,00 127 6  - 

 



      

 

 
 

ВЛАДАЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

Примерно 
(5) 

Вр.добаро
(4) 

Добро 
(3) 

Срења 
оцена 

владања 

ПОХВАЛА ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

опомена УО 
Стср. 

У о. 
већа 

III/1 25   5,00 12    

III/2 32   5,00 28    

III/3 29   5,00 15    

III/4 28 1 1 3,96 15   1 

III/5 29   5,00 9    

III/6 30   5,00 23    

III/7 29   5,00 15    

Укупно 202 1 1 4,85 117 - - 1 

 

 
 

ВЛАДАЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

Примерно 
(5) 

Вр.добаро
(4) 

Добро 
(3) 

Срења 
оцена 

владања 

ПОХВАЛА ВАСПИТНЕ МЕРЕ 

опомена УО 
Стср. 

У о. 
већа 

IV/1 30   5,00 16    

IV/2 29   5,00 29    

IV/3 29   5,00 19    

IV/4 27   5,00 27    

III/7 29   5,00 21    

III/8 27   5,00 26    

Укупно 171 - - 5,00 138 - - - 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА 

6.1. Извештај о раду ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ за школску 2021/2022.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 и посвећено радим 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., 129/2021), Закона о 
средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ број 52/2021. 129/2021 и 129/2021 и др. 
закони), Статутом школе, Годишњим планом рада, Развојним 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. 

Неопходно је да директор са личним особинама распознаје стратегију развоја образовања, стилове 

руковођења  и планове са нагласком на мисију, визију и стратегију развоја школе. 
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 У првом полугодишту 2021/2022. године видно су побољшани услови за 
рад  у циљу унапређења наставе и учења. У покушају да се прате 
савремена кретања у развоју образовања, у свим просторијама школе, у 
свакој учионици, уведен је  бржи интернет  у оквиру пројекта Повезане 
школеи тиме је омогућен нови приступ у реализацији наставе.  

 Обезбеђења су 34 нова рачунара 2 штампача. 

 Ученици се укључују у рад у демократским процесима и у доношење 
одлука. Формиран је Ученички парламент. Изабрана су два представника 
Ученичког парламента који ће присуствовати седницама  Школског 



      

 

одбора. 

 Настављене су активности у оквиру пројекта“Квалитетно образовање за 
све“ 

 Заједничким учешћем на ваннаставним активностима, спортским 
такмичењима, подстиче се сарадња, размена искустава и ширење добре 
праксе у школи и заједници. 

 Користећи знања и вештине које сам стекла кроз дугогодишњи рад, 
подстицала сам запослене у примењивању и осигуравању превентивних 
активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика.  

 У циљу стварања здравих и безбедних услова за развој и учење предузете 
су значајне мере у смислу добре сарадње са општином Звездаеа и 
полицијом  

  Редовно се прати исправност и одржава  видео-надзор у школи.  

  Обезбеђена је просторија за боравак родитеља и спречено је слободно и 
неконтролисано кретање родитеља и других странака кроз школу.  

 Велика пажња се посвећује превентивним активностима у циљу 
поштовања права ученика и заштите ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, радом одељењских старешина, стручних сарадника и 
директора школе.  

  На видним местима у свим школама су истакнута правила понашања 
ученика  

 У сарадњи са Ученичким парламентом обележен је Светски дан детета 
израдом паноа који су били изложени у холу школе 

 Велика пажња је посвећена подизању нивоа хигијене у школи и   здравог 
окружења и превентивним мерама против ширења инфекције Ковид-19.   

 Током децембра, у сарадњи са Црвеним крстом одржано је предавање о 
трговини људима  

 У протеклом периоду сам се упознавала са свим изменама и допунама 
Закона о основама система образовања и васпитања, закона о средњем 
образовању,закона о просветној инспекцији  

 Кроз инструктивни рад и посете часовима подстицала сам наставнике и 
стручне сараднике, инсистирала сам на појачавању рада у области 
ваннаставних активности, развоју међупредметних компетенција како би 
се подстицала креативност ученика и стицала функционална знања и 
развој правих стилова живота. ради побољшаања квалитета наставног и 
васпитног процеса у школи.  

 Интерним усавршавањем, кроз угледне часове и примере добре праксе, 
промовишу се иновације у настави. Праћен је рад ваннаставних 
активности и инсистирано је на њиховом значају за развој креативности и 
функционалних знања ученика. 

    У оквиру педагошко-инструктивног рада у праћење образовно 
васпитног процеса  реализовано је 45 посета часовима(,општеобразовних 
предмета 13, стручних предмета  27, наставе у блоку 4,вежби  14 и 
изборних предмета  5). 

 Подршка и учешће у Светосавској недеља која је обележена је угледним 
часовима и активностима које су припремљени у виду електронске 
приредбе. 

 Праћен је рад и у гугл учионицама. 



      

 

 Успостављена је  сарадња са Центрима за социјални рад ,  
Интерресорном комисијом, основним школама  што је у знатној мери 
допринело  правилној процени и осигуравању квалитета образовних 
потреба и изради  ИОП-а.  

 У школи се у складу са важећим прописима спроводи инклузивни 
приступ у васпитно-образовном процесу. На нивоу школе укупно 17 
ученика похађа наставу по ИОП-у.  

 Остварена је сарадња са Регионалним  центром за таленте  

 У школским плановима су предвиђени програми учења прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. 

 Континуирано се врши праћење постигнућа ученика, врше анализе и 
подстицање ученика на постизање бољих резултата. 

 Током септембра активи су анализирали резултати иницијалних тестова. 

  Истичу се успеси ученика књигом обавештења, сајт школе и истицањем 
најбољих резултата на видним местима у школи. Наставнике сам 
подстицала да користе различите поступке вредновања и да врше 
уједначавање критеријума оцењивања на нивоу разреда и нивоу 
предметних наставника. 

 

 

 

Стандарди: 
2.1. Планирање рада установе 

   2.2. Организација установе 
2.3. Контрола рада установе 
2.4. Управљање информационим системом установе 
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установе 
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 На почетку наставне и школске 2021/22. године, заједно са 
сарадницима,  постављена је  организациона структура потребна за 
нормално функционисање наставе, Годишњи план рада школе. ; 
припреме за почетак школске 2021/2022. године почеле су крајем 
претходне школске године, али су се интензивирале у августу месецу 
2021. године, након добијеног Стручног упутства за организовање и 
остваривање наставе , а донетог од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 

  Извештај о раду школе за претходну школску годину  презентован је 
Наставничком већу, Савету родитеља, и усвојен од стране Школског 
одбора и прослеђен Скупштини општине и  Школској управи Београд и 
просветној инспекцији 

 Извршена је подела задужења на наставнике и обезбеђене су 
информације за наставнике потребне за планирање њиховог рада. 

 Радила сам на процесу редовног планирања рада запослених и вршила 
надзор израде планова рада у предвиђеним роковима.  

 Редовно сам пратила све доступне информације потребне за планирање 
и преносила их запосленима. 

  Распоред часова, распоред вежби, распоред вежби у блоку, распоред 



      

 

дежурства наставника,рад са ванредним ученицима су урађени и 
истакнути, тако да су наставници могли на време да се припреме за 
реализацију наставе и осталих планираних обавеза. 

 Благовремено су сви запослени упознати са систематизацијом и описом 
радног места и организационом структуром школе. У току првог 
полугодишта све измене су испраћене и благовремено су о њима 
обавештени запослени и Школски одбор. 

 Редовно сам координирала рад Стручних органа, Тимова и појединаца у 
установи обезбеђујући ефикасну комуникацију. Све наведено је саставни 
део  Записника Наставничког већа, Записника Стручних органа и тимова. 
Сталним учешћем у раду стручних органа сам доприносила ефикасној 
комуникацији између њих. 

 Радила сам на организовању наставе, измене у распореду часова, 
проналажењу замена за запослене. 

 У раду сам се трудила да сви запослени буду равномерно оптерећени 
радним задацима. 

  Организовала и учествовала у активностима 
школе које се тичу уписа ученика  и организације полагања свих испита 

 Ефикасно сам организовала и оперативно спроводила контролу рада 
установе кроз иницирање и надзирање процеса израде извештаја и 
анализа, обезбеђујући поштовање рокова и благовремену поделу 
задатака запосленима.  

  У случајевима појединачних одступања у резултатима рада запослених 
предузимала сам корективне мере.  

 Сарађивала сам са инспекторма у надзору у раду школе.У октобру 2021.  
извршен је редован инспекцијски преглед  комуналне инспекције,  у 
децембру 2021. посета просветне испекције и контрола примене 
превентивних мера, у мају 2022. редован надзор противпожарне 
инспекције,у августу 2022.  редован инспекцијски преглед  комуналне 
инспекције 

 Редовно сам радила на праћењу и анализи рада школе и извештавању о 
раду, као и о предузимању потребних мера за побољшавање рада 
школе 

 У установи је обезбеђено правовремено и тачно информисање свих 
заинтересованих актера о важним питањима живота и рада установе. 
Пратила сам и уествовала у раду на порталу Моја средља школа, 
платформи за наставу на даљину гугл учионица ,пратила вођење и 
ажурирање информационог система ЈИСП и његовог коришћења у 
свакодневном раду установе у складу са законом.  За евентуалне 
нејасноће смо се обраћали надлежним службама и уз њихову помоћ 
успешно смо све предвиђене задатке реализовали. 

 Трудила сам се да сви запослени буду тачно и правовремено 
информисани о свим важним питањима за функционисање и рад школе.  

 Све битне информације за наставнике, ученике и родитеље налазе се на 
огласним таблама у школи или сајту школе (распореди часова, 
ваннаставних активности, дежурства, писмених задатака и вежби, 
отворена врата наставника,допунска/додатна…). 

 Користећи савремене технологије, направили смо  вајбер групу у коју су 



      

 

учлањени сви наставници како бисмо побољшали и убрзали 
свакодневну комуникацију.  . 

 Обезбеђењна је реализација обуке Дигитална учионица у циљу 
унапређења дигиталних компетенција и примене у настави 

 Свакодневним активностима сам радила на повећању квалитета 
установе како у материјално-техничким условима тако и  у свим 
областима рада школе (обезбеђена је набавка новог школског 
намештаја, стоних рачунара,лаптопова,штампача,камера за 
рачунаре.,копир апарат,,клима уређаја,апарата за дезинфекцију) 

  У школи је обезбеђен  процес самовредновања чији се резултати 
користе за унапређивање квалитета рада установе.  

 На основу анализа резултата завршних и матурских испита донете су 
мере за побољшање и унапређење рада школе. 

 Кроз координисање и рад Тима за обезбеђивање и унапређивање 
квалитета рада установе обезбедила коришћење резултата 
самовредновања и праћење и анализу  успешности ученика на 
завршним,матурским испитима ради планирања унапређивања рада  
школе 

 

 

Стандарди: 
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 
3.2. Професионални развој запослених 
3.3. Унапређивање међуљудских односа 
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 
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 Успешном сарадњом са Министарством просвете и Националном 
службом за запошљавање у установи су благовремено попуњена радна 
места. Запослени својим компетенцијама одговарају захтевима посла и 
за новопридошле је спроведен поступак пријема у радни однос у складу 
са Уредбом Владе о запошљавању у Јавном сектору. Увођењем 
приправника у посао предузете су мере за њихово успешно 
прилагођавање радној средини.  

 За краћа одсуства налажене су адекватне замене и укључиване у радни 
процес. 

 Током децембра 2022. расписан је конкурс за пријем у сални радни 
однос наставника козметичке групе предмета. 

 У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и 
напредовању у звању наставника, васпитача  и стручних сарадника, а на 
основу личних планова стручног усавршавања, сачињен је План стручног 
усавршавања установе. 

  Донет је нови интерни  Правилник о сталном стручном усавршавању  

 У саадњи са Тимом за међупредметне компетенције организовала и 
учествовала у интерној обуци о међупредметним компетенцијама . 

 Пратила сам реализацију интерног усавршавања у установи и помагала 
приправницима и другим запосленима у ефикаснијем извршавању 



      

 

радних обавеза. 

 Евидентирани су приправници, одређени ментори и започета  је  
припрема увођења у наставу. 

 Трудила сам се да истакнем, похвалим и подржим све позитивне 
активности које ће унапредити рад школе, као и ангажовање на 
промоцији школе.  

 Својим искуством и утицајем сам деловала на радну атмосферу пуну 
толеранције, сарадње, посвећености послу.  

 Својим односом према обавезама и својим понашањем сам се трудила 
да стекнем поверење колега тежећи увек на договору код решавања 
пословних задатака, а мање на изрицању наредби. 

 Успешно сам решавала ситније проблеме међу запосленима, 
инсистирајући на заједништву, тимском раду и сарадњи у остваривању 
највиших професионалних стандарда. 

 У сврху вредновања резултата рада користим различите начине за 
препознавање квалитета запослених. Инструктивно-педагошки увид у 
рад запослених спроводим у складу са планом рада. Препознати успеси 
се похваљују на седницама и индивидуалним разговорима и подршком. 

 У току школске године посећивала сам часова редовне, допунске, 
додатне наставе и слободних активности, као и угледних часова. На 
основу увида у рад запослених, указивала сам на пропусте у раду, а 
такође истицала уочене квалитете у раду и подстицала на још бољи рад. 
Најбољи резултати у раду су истакнути и похваљени на Наставничком 
већу и органу управљања. 

   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 

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

- 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 

 Постављам себи и запосленима остваривање највиших професионалних 
стандарда 

 
 



      

 

 

Стандарди: 
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом 
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 
4.4. Сарадња са широм заједницом 
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 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; 

 У првом полугодишту покренута је иницијатива да се школа што више 
отвори за сарадњу са родитељима и да се ради на њиховом активном 
укључивању ради учења и развоја деце. 

 Обавила сам више индивидуалних разговора са родитељима у циљу 
решавања проблема у вези и са дисциплином и учењем. Родитељи су 
редовно информисани о резултатима и напредовању њихове деце кроз 
разне контакте: дан отворених врата, родитељске састанке,  састанци 
Савета родитеља.  

 Савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе 
са директором школе. Редовно извештавам родитеља – старатеља о 
свим аспектима рада директора, школе и напредовању њихове деце. 
Унапређивала сам вештину запослених у побољшању комуникације са 
родитељима и побољшавању сарадње родитеља и наставника. 

 Мотивисала сам родитеље  да нам се прикључе и својим ангажовањем 
помогну у реализацији програма и да утичу на позитивну слику о школи. 

 Конституисан је Општински савет родитеља у скаладу са Законом. 

  Родитељи су изабрани на Савету родитеља и укључени у рад свих 
Тимова у школи у складу са Законом. 

 Сарадња са Школским одбором је била изузетно добра и 
конструктивна..  

 Школски одбор, као орган управљања, редовно је добијао информације 
о новим трендовима васпитно-образовне политике и праксе као и 
резултате постигнућа ученика и о свим активностима у школи: оцене 
резултата постигнућа ученика, извештајима о раду директора школе, 
извештајима о реализацији васпитно-образовног програма, Школског 
програма и Годишњег програма рада школе. Заједнички се долазило до 
решења која се тичу материјално-техничког и финасијског пословања 
школе. Изабрана су у септембру  два члана Ученичког парламента који 
ће присуствовати седницама Школског одбора.  

 Репрезентативном Синдикату школе је омогућено да ради у складу са 
Посебним колективним уговором и Законом. 

 Као директор школе подржавала сам конструктивне односе са 
представницима државне и локалне самоуправе ради одржавања добре 
везе и развоја стратешких односа у заједници. Као директор школе 
омогућила сам свим актерима да простор установе буде коришћен као 
ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском 
процедуром.  

 Одличну  сарадњу, разумевање  и помоћ у решавању проблема имала 



      

 

сам са представницима Школске управе. помоћ у решавању битних 
питања за школу.  

  У циљу афирмације културног живота школе и активног присуства у 
културном животу друштвене средине, школа у пригодним приликама, 
јавном наступу, активностима заједнице доприноси културном животу 
средине.(Звездаријада, 21/22. Битеф Полифоније с насловом Игра са 
живот..) 

 Изузетно добра сарадња остварена је са Центром за социјални рад  
пружањем стручне подршке и помоћи школи у решавању проблема 
сиромашних и непотпуних породица; сарадња по питању ученика и 
њихових родитеља;; 

 Кроз подршку наставницима верске наставе и активаностима које су 
предузимали дат је допринос очувању религије и традиције. 

 Промоцији  школе допринос су дали медији и средства јавног 
информисања,. 

 Промовисањем  сарадње на националном и регионалном нивоу 
створени су услови да школа буде отворена за партнерство са 
различитим институцијама у области образовања и васпитања 
(гостовања  наставница са колеџа из Мадрида ).  

 Наставници и ученици се укључују у велики број конкурса где често 
бивају награђени.   

 Обезбеђени су услови реализације обуке за родитеље у оквиру пројекта 
Државне матуре 

 Школа узима учешће, сарађује, размењује искуства са свим 
институцијама за образовање у Србији. 

 Остварена је сарадња са Агенцијом против корупције у чијој 
организацији се спроводи обука Етика и интегритет 
 

  

 

 

     Стандарди: 
5.1. Управљање финанијским ресурсима 
5.2. Управљање материјалним ресурсима 
5.3. Управљање административним процесима 
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 У сарадњи са жефом рачуноводства извршено је планирање 
финансијских токова. Приходи од Министарства просвете,науке и 
технолошког развоја су усмеравани у планиране и новонастале одливе 
финансијских средстава.  

 Текући трошкови за подмиривање приспелих рачуна: струја, вода, угаљ, 
телефони, интернет, путни трошкови се редовно измирују. 

 У циљу неометаног одвијања наставног процеса рачунарска опрема се 
редовно одржава и благовремено се врши редован преглед апарата за 
извођење  наставе у свим образовним профилима  

  34 рачунара који су добијени донацијом Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, намештај и опрема прибављени одобреним 



      

 

средствима Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту  
распоређени су на начи који обезбеђује 
оптимално извођење образовно-васпитног процеса; 

 Праћени су  поступци јавних набавки које спроводи 
установа. 

 Извршено је планирање финансијских средстава за 2023. годину и 
израђен финансијски план.  

 Израђен је план јавних набавки за 2023. годину.  

 Праћени је  ток свих изведених радова (радови у оквиру пројекта 
Повезане школе(. 

 У сарадњи са секретаром школе и административним радником 
обезбеђивала се ажурност и тачност административне документације и 
њено систематично архивирање у складу са Законом.  

 У школи се поштују процедуре рада и  уредно води прописана 
документација. Јавна документа су издавана у складу са Законом 

  Извештај о раду и животу школе се редовно презентују органу 
управљања и широј заједници. 
 

 
 

 

 

 Стандарди: 
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
6.2. Израда општих аката и документације установе 
6.3. Примена општих аката и документације установе 
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 Редовно су праћене измене у законима и подзаконским актима у области 
образовања, радних односа, финансија и управног поступка и трудим се да 
законске захтеве на адекватан начин искористим за управљање и 
руковођење школом. Редовно пратим све измене закона. 

 Обезбеђена је  израда  потребне документације која је у складу са законом и 
доступност  доступна свима. 

 Општа акта и документација Установе се благовремено усклађују са Законом 
и доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима у 
складу са Законом.  

 Израђен је нов Школски програм за период 2022-2026. 

 У школи се поштују прописи и поступа у складу са Општим актима Установе. 
Записници Инспекцијског и Стручног педагошког надзора су доказ да се 
Општа акта и документација установе примењују у складу са Законом. 
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  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; 

  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:; 

- Учeшћe нa eTwиннинг нaциoнaлнoj кoнфeрeнциjи „Meдиjскa 
писмeнoст у нaстaви“ кoja  је oдржaвa 9. и 10. сeптeмбрa 2021. гoдинe 



      

 

 

  

у oнлajн  нa плaтфoрми Зooм. 

- Похађању скупа "Са стручњацима на вези - безбедно током 
пандемије". ,Савез учитеља Србије 

- Учешће на семинару "Инспeкциjски нaдзoр у устaнoвaмa 
oбрaзoвaњa",Семинари Србије 

-  „Обуку за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање 
осипања ученика“., Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за 
наставак средњошколског образовања“ 

- Учешће на вебинару „Са стручњацима на вези 2 – безбедно током 
пандемије“,Савез учитеља Србије 

- Учешће на стручном скупу, Храна и начин њене припреме који не 
доприносе превременом старењу коже,Академија струковних студија 
Београд 

-   Учешће на стручном скупу на Тари,Улога директора у стратегији 
развоја школе-руковођењем до квалитета,Друштво директора школа 
Србије 

- Организација и учешће у интерној обуци Међупредметне компетенције у 
настави и ваннаставним активностима 

- Учешће на онлајн панелу Изазови заштите података у савременом 
образовању, Недеља приватности која се организује у оквиру пројекта 
Сачувај приватност –одупри се притиску који спроводи Београдска отворена 
школа 

- Обука школских сарадника за сповођење ПИСА 2022. истраживања 

-  Присуство  акредитованом стручном симпозијуму: У корак са 
контролама у раду образовно-васпитних установа,Београдски регион 
Друштва директора школа Србије 

-  Учешће на семинару Почетак школске 2022/2023 године 

МЕСЕЦ: АКТИВНОСТ: РЕАЛИЗАЦИЈА: 

СЕПТЕМБАР Осигурање квалитета наставе кроз праћење 
реализације образовно-васпитног рада 
према усвојеном оперативном плану и 
изабраном моделу наставе, а у складу са 
Стручним упутством за организовање и 
остваривање наставе за средње школе у шк. 
2021/2022. години  

Помоћници директора, 
педагошко-психолошка 
служба,одељењске стрешине  Учeшћe нa eTwиннинг нaциoнaлнoj 

кoнфeрeнциjи „Meдиjскa писмeнoст у 
нaстaви“ кoja јe oдржaвa 9. и 10. сeптeмбрa 
2021. гoдинe онлајн  нa плaтфoрми Зooм. 

 

 Припремње, сазивање и вођење седнице 
Педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума 

 Сарадња са Удружењем медицинских школа 
и присуство јесењој седници 

УМСРС,16.09.  и17.09.2021. 



      

 

 Поздравна реч,   добродошлицa ученицима 
првог разреда   

Директор 

 Припремње, сазивање и вођење седнице 
Педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума 

 Организовање и остваривање образовно-
васпитног рада од 20.септембра2021.године. 
 

Помоћник 
директора,координатор 
практичне наставе и вежби,пп 
служба,наставници 

 Индивидуални разговори са родитељима и 
ученицима уписаних по  ИОП-у 2 и 
здравственом упуту 

Стручни сарадници,одељењске 
старешине 

 Учешће у изради четрдесеточасовне радне 
недеље за школску 2021/2022.. годину 

Помоћници директора, правна, 
административно-финансијска , 
педагошко-психолошка 
служба,координатор практичне 
наставе  

 Учешће у организацији рада са ванредним 
ученицима у школској 2021/2022. години 

Координатор за ванредне 
ученике Сања Вуков, правна, 
административно-финансијска 
служба 

 Контрола примене противепидемијских 
мера у складу са Уредбом о мерама за 
спречавање и сузбијање заразне болести 
Ковид-19  

Одговорно лице  за контролу 
противепидемијских мера и сви 
запослени  Организовање набавке материјала за 

образовање, заштитних маски, средстава за 
дезинфекцију и хигијену и потрошног 
материјала 

Одговорно лице  за контролу 
противепидемијских мера, шеф 
рачуноводства,     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 

Тим за промоцију 
здравља,педагошко-психолошка 
служба,одељењске старешине, 
предметни наставници 

 Праћење и учешће  у раду на уносу података 
у јединствен информациони систем просвете 
“ (утврђивање броја извршилаца за школску 
2021/2022. 
годину 

 шеф рачуноводства  , наставник 
информатике 

 Реализација састанка са  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“ 

Лекари и епидемиолози из 
наведених институција 

 Припремње, сазивање и вођење седнице 
Наставничког већа  

Чланови Наставничког већа 

 Учествовање у раду Савета родитеља  Представници  Савета  родитеља 

 Учествовање у раду Школског одбора  Представници  Школског одбора 

 Учешће у изради Извештаја о безбедности 
децe и ученика у школи за школску 
2021/2022. годину  

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; 

Наставници и одељењске 
старешине 

 Праћење благовременог уноса података и 
уредности  вођења педагошке 
документације  

Наставници, помоћници и 
педагошко – психолошка служба 

 Учешће на састанцима  Стручних већа, 
актива , тимова  

Руководиоци Стручних већа, 
руководиоци Одељењских 
већа,координатори школских 
тимова и чланови 

 Стално праћење прописа на којима се 
заснива рад  и руковођење школом 

Секретар,финансијска служба 



      

 

 Обезбеђивања услова да стручни тим 
Телекома Србија АД. обави радове ради 
унапређења перфоманси и капицитета веза 
између школе и рачунарске мреже „АМРЕС“ 

Владета Синђелић 

 Похађању скупа "Са стручњацима на вези - 
безбедно током пандемије".  

Савез учитеља Србије 

 Педагошко-инструктивни рад-посете  
часовима к 

Наставници који се спремају за 
полагање испита за лиценцу, 
ментор и ПП.служба  Сарадња са Институтом Конфучије и Чешком 

амбасадом ради организације учења 
кинеског и чешког језика у шк.2021/2022. 
години 

Наставник координатор 

 Учешће у изради Плана уписа полазника на 
програме преквалификације и 
доквалификације за школску 2021/2022. 
годину 

Координатор за ванредне 
ученике,,административни 
радник,шеф рачуноводства  Учешће и подршка у попуњавању упитника 

ради прикупљања стандардизованих 
података о средњем образовању у  складу са 
Законом о званичној статистици и Уредбом о 
утврђивању Плана званичне статистике за 
2020. годину  

Секретар школе,педагог 

 Сарадња са  Фондацијом за образовање 
Рома 

Горан Марић,Весна Гамбирожа 

 Припремње, сазивање и вођење састанка 
Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
Установбе 

Чланови Тима 

 Подршка 21/22. Битеф Полифоније с 
насловом Игра са живот 
 

Стручно веће наставника српског 
језика и књижевности 

ОКТОБАР Праћење поступаа спроведених јавних 
набавки 

Секретар школе,шеф 
рачуноводства 

 Редовно попњавање упитника МПНТР о 
епидемиолошкој ситуацији у школи 

МПНТР 

 Информисање наставника,родитеља и 
ученика о националној платформи Чувам те 
октобар 
 

Тим за превенцију 
насиља,злостављања и 
занемаривања,ученик,наставниц
и,ПП служба 

 Учешће на семинару "Инспeкциjски нaдзoр у 
устaнoвaмa oбрaзoвaњa" 

Семинари Србије 

 Учешће  и подршка у раду са   ванредним  
ученицима  и ученицима на 
преквалификацији и доквалификацији 

Координатор за ванредне 
ученике 

 Присуство обележавању Дана Градске 
општине Звездара, 16.октобра 2021 

 

 Организовање активности поводом посете 
колегиница из шпанског колеџа Трес 
Оливес,18.10.-20.10.2021. и присуство 
угленим часовима  

Координатор Тима за 
маркетинг,наставници 

 Пружање подршке у реализацији програма   
Girls Go Circular кojи je нaмeњeн oснaживaњу 
дeвojчицa и дeвojaкa у oблaсти СTEM 
дисциплинa (Нaукa, Teхнoлoгиja, 
Инжeњeрствo и Maтeмaтикa). 

Координатор Тима за каријерно 
вођење 

 Посета радионици у оквиру 
пројекта“Лековите биљке мога краја“  

Природњачки музеј,Секција за 
заштиту животне средине 

 Организовање и израда  распореда 
коришћења кабинета за одржавање 
блок наставе; 

Координатор практичне наставе 
и вежби 

 Праћење оптерећености ученика и 
реализације писмених провера знања 

Предметни наставници 

 Педагошко-инструктиван рад-посете 
чаасовима 

Наставници ,и ПП.служба 

https://www.ja-serbia.org/girls-go-circular-da-li-ste-spremni-za-projekat-godine/


      

 

 Праћење финансијских токова Шеф рачуноводства 

 Стално праћење прописа на којима се 
заснива рад установе и руковођење установе 

секретар 

 Организовање извештавања Института за 
јавно здравље о епидемиолошкој ситуацији 
и броју новозаражених ученика и запослених 
у школи; 

Лице задужено за контролу 
протепидемијских мера  

 Учешће у раду Ученичког парламента Ментори Ученичког 
парламента,педагошкиња и 
ученици чланови  „Обуку за планирање, спровођење и 

праћење мера за спречавање осипања 
ученика“. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја у оквиру 
пројекта „ЕУ подршка ромским 
ученицима за наставак 
средњошколског образовања“ 
 

 Обезбеђивање услова и информација за рад 
комуналне инспекције токомнадзора 
Установе 

директор 

 Организација и праћење реализације 
појачаног  васпитно-образовног рада са 
ученицима са циљем подизања свести 
ученика/ученица о важности придржавања 
прописаних противепидемијских  мера и 
њихово оснаживање да се тих мера 
придржавају у простору школе и ван ње 
према упутству Градског завода за јавно 
здравље 

Одељењске старешине 

 Припремње, сазивање и вођење седнице 
Педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума 

НОВЕМБАР 
 

Учествовање у раду Одељењских већа Наставници Одељењских већа 

 Припремање и вођење седница Педагошког 
колегијума и Наставничког већа 

Чланови Педагошког колегијума 
и Наставничко веће 

 Организовање и остваривање образовно-
васпитног рада од  22.11.2021.године. 
 

Помоћник 
директора,координатор 
практичне наставе и вежби,пп 
служба,наставници 

 Ућешће на индивидуалним састанцима са 
родитењима и ученицима 

Одењењске 
стрешине,педагошко-
психолошка 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 

 Прегледа педагошке документације Тим за преглед 
документације,педагошко – 
психолошка служба,помоћник 
директора 

 Учествовање у раду Школског одбора Представници Школског одбора 

 Учествовање у раду Савета родитеља Представници Савета родитеља 

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

Одељењске старешине,педагог 

 Учешће на стручном скупу на Тари 
Улога директора у стратегији развоја школе-
руковођењем до квалитета 

Друштво директора школа 
Србије 

 Организазација и праћење реализације 
обележавања Дана рођења Вука 
Стефановића Караџића 

Актив наставника/ца српског 
језика и 
књижевности,,предметни 
наставници 

 Израда Личне карте школе  Градски секретаријат за  
образовање,наставница 
информатике 



      

 

 Организација стручно г предавања за 
ученике 
Липозоми за дермалну и трансдермалну 
примену 

Проф.др Нина 
Драгићевић,Универзитет 
Сингидунум  Реализација пројекта Повезане 

школе,увођење брзг интернета,праћење 
радова у школи 

Владета Синђелић 

 Припрема одговора на захтев о доступу 
информацијама од јавног значаја 

Секретар 

 Припремње, сазивање и вођење састанка 
Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
Установбе 

Чланови Тима 

 Педагошко-инструктиван рад-посете 
часовима 

Наставници ,и ПП.служба 

ДЕЦЕМБАР Праћење реализације наставе на даљину 
према Оперативном плану школе за 
децембар 

Предметни наставници 

 Анализа недељног извештаја одељењских 
стрешина у циљу праћења укључености 
ученика на наставу на даљину и 
индентификације потешкоћа у реализацијин 
наставе 

Одељењске  
стрешине,педагошко-
психолошка служба  Састанак. у оквиру Пројекта државне матуре-

пилотирање државне матуре,14.12.2021. 
Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја 

 Учешће на онлајн трибини  намењеној 
родитељима, наставницима, стручним 
сарадницима и управама школа.  
 

Марија Крнета, испред МПНТР и 
Грегор Мохорич, испред 
пројектног тима Државне 
матуре.23.12.2021. 
 

 Учешће на вебинару „Са стручњацима на 
вези 2 – безбедно током пандемије“ 

Савез учитеља Србије 

 Обезбеђивање услова и информација за рад  
просветне инспекције у саветодавној посети 
поводом примене противепидемијских мера 

 

 Праћење и реализација конкурса за пријем у 
стални радни однос наставника козметичке 
групе предмета 

Секретар,комисија ,Синдикална 
организација Фармацеутско-
физиотерапеутске школе  Стално праћење прописа на којима се 

заснива рад школе и руковођење школом 
ЗАКОН о основама система образовања и 
аспитања"Службени гласник РС", бр. 88 од 
29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - 
др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. 
јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021. 
ЗАКОН о средњем образовању и 
васпитању "Службени гласник РС", бр. 55 од 
25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 
од 6. априла 2018 - др. закон, 6 од 24. 
јануара 2020, 52 од 24. маја 2021, 129 од 28. 
децембра 2021 - др. закон, 129 од 28. 
децембра 2021. 
ЗАКОН о просветној инспекцији "Службени 
гласник РС", бр. 27 од 6. априла 2018, 129 од 
28. децембра 2021. 
 

секретар 

 Учешће у изради измена и допуна 
Правилника о вредновању сталног стручног 
усавршавања у Фармацеутско-
физиотерапеутској школи; 
 

Тим за професионални 
развој,секретар,ПП служба 

 Учешће у раду Одељењских већа Представници Одељењских већа 

 Организовање новогодишњих активности за 
децу запослених 

Тим за реализацију 
Новогодишње приредбе и 
пакетића за децу запослених  Припремње, сазивање и вођење седнице 

Педагошког колегијума  
Чланови Педагошког колегијума 

 Учешће у изради плана уписа за школску 
2022/23. годину 

Чланови Педагошког колегијума 

 Припремање и вођење седнице 
Наставничког већа 

Наставничко веће 

 Организовање пописа финансијских и 
нефинансијских средстава школе 

Пописне комисије, 
рачуноводство и домар 

 Учешће у изради финансијског плана и плана 
јавних набавки за 2022. годину 

Шеф рачуноводства,секретар 



      

 

 Организовање припрема за реализацију 
Светосавске недеље 

Стручно веће српског језика и 
књижевности 

 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 благовременог уноса података у 
ЈИСП-е 

Овлашћени наставник  
математике и информатике и 
рачунарства  Учешће на стручном скупу  

Храна и начин њене припреме који не 
доприносе превременом старењу коже 

Академија струковних студиј 
Београд 

 Педагошко-инструктиван рад-посете 
чаасовима 

Наставници ,и ПП.служба 

 Учествовање у раду Школског одбора Представници Школског одбора 

ЈАНУАР Организовање и реализација генералног 
спремања школе 

Хигијенско-техничка служба 

 Припреме и организација рада за почетак 
другог полугодишта шк-2021/2022. године 

Помоћници 
директора,педагошко-
сихолошка служба  Израда Оперативног плана средње школе за 

организацију и реализацију образовно-
васпитног рада по посебном програму за рад 
у условима пандемије вируса Ковид-19 за 
друго полугодиште шк. 2021/2021 

Педагошки колегијум 

 Припремање и вођење седница Педагошког 
колегијума и Наставничког већа 

Чланови Педагошког колегијума 
и Наставничко веће 

 Учествовање у раду Савета родитеља  Представници  Савета  родитеља 

 Учествовање у раду Школског одбора  Представници  Школског одбора 

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

Секретар 

 Организовање и учешће у свечаности 
поводом  прославе школске славе „Светог 
Саве“ 

Стручно веће српског језика и 
књижевности,наставници 

 Праћење рада и понашања ученика који 
имају потребу за додатном подршком 

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

 Организација и учешће у интерној обуци 
Међупредметне компетенције у настави и 
ваннаставним активностима 

Тим за међупредметне 
компетенције 

 Учешће на онлајн панелу Изазови заштите 
података у савременом образовању 

Недеља приватностикоја се 
организује у оквиру пројекта 
Сачувај приватност –одупри се 
притиску који спроводи 
Београдска отворена школа 

 Припремње, сазивање и вођење седнице 
Педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума 

ФЕБРУАР Учешће у раду приликом расписивања 
јавние набавки за физичко техничко 
обезбеђење ученика 

Одељењске старешине, Савет 
родитеља, Школски одбор, 
рачуноводство  Праћење рада на изради завршног рачуна Шеф рачуноводство 



      

 

 

 Праћење рада ученика који имају потребу за 
додатном подршком 

Ученик, родитељ/други законски 
заступник, одељењски 
старешина, предметни 
наставник и педагошко – 
психолошка служба 

 Праћење стручног усавршавања  запослених наставници 

 Преглед педагошке документације Педагошко – психолошка служба 

  
Учествовање у раду Савета родитеља  

Представници  Савета  родитеља 

 
 

Учествовање у раду Школског одбора  Представници  Школског одбора 

 Подршка у ажурирању Информатора о раду 
школе 

Секретзар 

 Обука школских сарадника за сповођење 
ПИСА 2022. истраживања 

Завод за унапређивање 
образовања и васпитања 

 Учешће на вебинару који је намењен 
наставницима средњих стручних школа (пре 
свега одељенским старешинама  и 
члановима ШМК, али и свим осталим 
наставницима),23. фебруара  

Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја 

МАРТ Учешће  у процесу самовредновања 
области настава и учење 

Тим за самовредновање 

 Пружање подршке у процес уноса 
података у Јединствени информативни 
систем ПРОСВЕТЕ. 

 

Наставници овлашћени за унос 
података у ЈИСП ,секретар школе 

 Учешће у у састављању годишњег 
извештаја о функционисању интерне 
финансијске контроле 

Секретар школе, шеф рачуноводства 

 Сарадња са Студентским културним 
центром-циклус представљања 
факултета 

Тим за каријерно вођење 

 Припремање и вођење седница  
Наставничког већа 

Чланови Наставничког већа 

 Учешће  на пролећној седници 
Удружења медицинских школа  
 

 Удружења медицинских школа 

 Састанак поводом расподеле 
предмета на којима ће део наставе 
бити на енглеском језику  од трћег до  
четвртом разреда у школској 
2022/2023. години  

Наставници који изводе наставу у 
блибгвалном одељењу,педагог 

 Праћење рада ученика који имају 
потребу за додатном подршком 

Ученик, родитељ, одељењски 
старешина, предметни наставник и 
педагошко – психолошка служба  Учешће на обуци школског тима у 

оквиру припремна  за друго 
пилотирање државне матуре.. 

 

Министарств просвете,науке и 
технолошког развоја 

 Реализација ПИСА тестирања 
153.2022. 

Координатор на нивоу школе,школски 
администратор,дежурни наставници 

 Сарадња са представницима 
Ученичког парламента  

Представници Ученичког парламента  
и ментор 

 Сарадња са Центром Министарства 
одбране Звездара и израда  Извештај 
о реализованом обучавању  
ученика завршних разреда за потребе  
одбране земље у условима ванредног 
и  
ратног стања. 

Педагог,одељењске сгтарешине 



      

 

 Припреме за упис за школску 
2022/2023. и унос података у 
апликацији Моја средња школа 

Помоћник директора 

 Педагошко-инструктиван рад-посете 
чаасовима 

Наставници ,и ПП.служба 

 Сарадња са Активом директора школа 
са општине Звездара-вајбер група 

Чланови Актива директора школа  са 
општине Звездара 

 Редовно праћење финансијских токова Шеф рачуноводства 

 Учешће на вебинару на тему Насиље и 
превенција насиља у установама 
образовања и васпитања, 31. март 
2022. 
 

Образовни информатор 

АПРИЛ  Праћење рада ученика који имају 
потребу за додатном подршком током 
наставе на дљињу 

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

којима би се ученици упознали и 
подсетили на значај имена и дела 
Доситеја Обрадовића 

Стручно веће наставника српског 
језика и књижевностиСви запослени 

 Педагошко-инструктивни надзор-
посете часовима 
 
 

Наставници 

 Реализација 2. пилотирања државне 
матуре 

Школски тим,дежурни наставници 

 Стално праћење прописа  Секретар 

 Обележавање Дана школе преко 
дигиталних канала 

Сви запослени,ученици 

 Учешће у активности Тима за 
маркетинг –САЈАМ ОБРАЗОВАЊА-
општина Звездара 

Чланови Тима за маркетинг 

 Присуство  акредитованом стручном 
симпозијуму: 
У корак са контролама у раду 
образовно-васпитних установа 

Београдски регион Друштва 
директора школа Србије 

 Учествовање у раду Одељењских већа Наставници Одељењских већа 

 Припремање и вођење седница  
Наставничког већа 

Чланови Наставничког већа 

 Учешће у раду Савета родитеља Чланови Савета родитеља 

 Учешће у раду Школског одбора Чланови Школског  одбора 

 Учешће у изради  Школског програма Наставници,педгошко-психолошка 
служба 

 Набавка опреме  Рачуноводство,стручна већа,домар 

 Припремње, сазивање и вођење 
седнице Педагошког колегијума  

Чланови Педагошког колегијума 

 Учешће у раду на изменама Статута  
Установе 

секретар 



      

 

 Учешће у планирању  активности и 
садржаји којима би се ученици 
упознали и подсетили на значај имена 
и дела Доситеја Обрадовића 

Стручно веће наставника српског 
језика и кљижевности,предметни 
наставници 

МАЈ Праћење стручног усавршавања 
наставника 

Наставници 

 Учешће у раду ученичког парламента Ментори,чланови Ученичког 
парламента 

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

Координатор за ванредне ученике 

 Обезбеђивање услова и информација 
за рад  инспекцији Управе за ванредне 
ситуације у надзору Установе 

 

 Састанак са Педагошким колегијумом  
 

Чланови Педагошког колегијума 

 Учествовање у раду Савета родитеља Чланови Савета родитеља 

 Учествовање у раду Школског одбора Чланови Школског одбора 

 Организовање и учешће у изради 
распореда полагања разредних испита 
за ученике завршних разреда 

Ученици завршних разреда који уче 
немачки и руски језик 

 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 

Чланови актива 

 Учешће у акредитованој обуци 
Дигитална учионица 

Завод за унапређивање образовања и 
васпитања 

ЈУН Учешће на обуци Етика и интегритет Агенција против корупције 

 Праћење рада ученика који имају 
потребу за додатном подршком 

Ученик, родитељ, одељењски 
старешина, предметни наставник и 
педагошко – психолошка служба  Организовање састанка са члановима 

матурског испитног одбора 
Комисија 

 Реализација испраћаја матураната у 
школском дворишту и Матурског бала 

Матуранти,одељењске старешине 
матурантских разреда 

 Праћење реализације матурског и 
завршног испита по усвојеном 
распореду 

Комисије по образовним профилима 

 Учествовање у раду Комисије за избор 
Ученика генерације, образовних 
профила, најбољег спортисте и 
ваннаставних активности 

Наставници, чланови Комисије за 
избор Ученика генерације, 
образовних профила, најбољег 
спортисте и ваннаставних активности 



      

 

 Подршка ученицима и наставницима у 
учешћу на свечаној Литији поводом 
Славе Београда коју ће предводити 
Његова Светост Патријарх српски 
господин Порфирије, уз присуство 
највиших црквених великодостојника, 
представника државног врха и градске 
власти. 

Вероучитељ и ученици 

 Учествовање у раду седница 
Одељењских већа матурских одељења 

Наставници, чланови Одељењских 
већа  

 Припрема и реализација седнице 
Наставничког већа 

Наставници, чланови Наставничког 
већа 

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

Секретар 

 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. 

Родитељи и ученици 

 Праћење активности везаних за 
изборну наставу за школску 2021/22. 

Помоћник директора,одељењске 
старешине,родитељи ученици 

 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 Школског одбора Чланови Школског одбора 

ЈУЛ Састанак са Педагошким колегијумом  
 

Чланови Педагошког колегијума 

 Организација  генералног чишћења 
школе 

Хигијенско-техничка служба 

 Састанак са члановима уписне 
комисије за школску 2021/22  
. годину 

Чланови комисије 

  Учешће на састанцима школских 
тимова 

Чланови школоских тимова 

 Учествовање у раду Савета родитеља Чланови Савета родитеља 

 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 

Чланови уписне комисије,ПП служба 
,координатори 

 Припрема и реализација седнице 
Наставничког већа 

Наставници, чланови Наставничког 
већа 

 Праћење финансијких токова-
родитељски динар 

Шеф рачуноводства,родитељи 



      

 

АВГУСТ Припреме за почетак рада установе за 
шкоску 2022/2023. годину 

Чланови Педагошког колегијума 

 Формирање одељења ПП служба 

 Учестввање у раду седница 
Одељењског и Наставничког већа 

Настабници и ПП. служба 

 Разговор са родитељима ученика 
уписаних у први разред, по ИОП – у и 
здравственом упуту 

Одељењски старешина и ПП. служба  

 Састанак са Педагошким колегијумом Чланови Педагошког колегијума 

 Ажурирање података у ЈИСПУ Овлашћено лице 

 Обезбеђивање услова и информација 
за рад  комуналне инспекције у 
редовном надзору Установе 

 

 Учешће у припреми поступка за 
спровођење  ЈН. за обезбеђивање сале 
за реализацију часова физичког 
васпитања 

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

Наставничког већа 
Наставници, чланови Наставничког 
већа 

 Састанак са Тимом за Развојно 
планирање и Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе 

Наставници, чланови Тима  и ПП. 
служба 

 Израда Извештаја о раду директора 
школе за школску 2021/2022.годину; 

Директор, педагог 

 Учешће у изради Извештаја о раду 
установе, за школску 2021/2022. 
годину 

Стручна већа, педагог, психолог, 
представници Ученичког парламента  

 Учешће у изради Годишњег плана 
рада школе за школску 2022/2023 
годину 

Наставници, педагог, психолог,тимови 

 Учешће у изради распореда часова у 
школској 2022/2023. години 

Наставници, помоћници директора 

 Учешће у изради распореда дежурства 
наставника у школској 2021/2021. 
години 

Наставници, помоћници директора 

 Учешће у изради распореда блок 
наставе у школској 2020/2021. години 

Координатор практичне наставе, 
руководиоци Стручних већа 

 Праћење стрчног усавршавања 
наставника у школској 2021/2022. 

Тим за професионални 
развој,наставници 

 Учешће у изради плана стручног 
усавршавања за школску 2022/2023 

Тим за професионални 
развој,наставници 

 Учествовање у раду Савета родитеља Чланови Савета родитеља 

 Учествовање у раду Школског одбора Чланови Школског одбора 



      

 

 

                                                                                                   

                                                                                               

6.2.   Извештај о раду ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА  

 

Током школске 2021/2022.године послове помоћника директора реализовала је Милица 

Ђоковић. 

Помоћник директора Милица Ђоковић обављала је 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 2021/2022. школској години. 

Реализоване су следеће активности: 

 Учешће на семинару Почетак школске 
2022/2023 године 
Милош Благојевић - Министарство 
просвете науке и технолошког развоја, 
помоћник министра за средње 
образовање 
Др Милан Пашић - Министарство 
просвете науке и технолошког развоја, 
помоћник министра за основно 
образовање и предшколско васпитање 
Др Славица Јашић - Министарство 
просвете науке и технолошког развоја, 
Начелница сектора за основно 
образовање и предшколско васпитање 
Драган Филиповић - Начелник 
Школске управе Београд 
Проф. др Марко Шпилер - Директор 
ЦМН, председник Коморе јавних 
набавкл Србије 
Друштво директора школа 
Србије (представници) 
Милован Марковић - Просветна 
инспекција 
Др Марија Ранђеловић - Експерт у 
образовању, Већница за образовање 
Града Ниша 
 

Центар за менаџмент јавних набавки 

 Учешће на састанку у ГО Звездара  
поводом почетка нове школске године 

ГО Звездара 



      

 

 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; 

 Саветодавни рад  са ученицима, родитељима и наставницима; 

 Координисање и прикупљање података за Савет родитеља; 

 Организација Отворених врата, термина допунске и додатне наставе и секција свих 

наставника; 

 Организација замене часова одсутних наставника током целе школске године; 

 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 септембру 2021.; 

 Организација рада на уредном вођењу педагошке и школске документације и 

праћење евиденције наставника у Књизи дежурства; 

 Помоћ и подршка ученицима и наставницима за рад на Google suite for education 

платформи – администратор за школу 

 Прикупљање података о материјалним и техничким могућностима школе; 

 Организација догађаја у школи – Светосавска недеља; 

 Организација догађаја у школи – ПИСА тестирање; 

 Организација догађаја у школи – Пилот матура; 

 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; 

 Координатор уписа ученика у школу; 

 

 

 

 

 



      

 

6.3. Извештај о раду  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

 

 

Током школске  2021/2022.год. Одржано је девет седница Школског одбора. Услед 

специфичне епидемиолошке ситуације један број седница је реализован електронским 

путем. Седнице су реализоване према предвиђеном плану рада: 

Време 

реализације 

Активности Носиоци 

активности 

 

13. седница  

20.9.2021. 

 

 1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  31.08.2021 . 

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 2021/2022. година,на предлог 

Савета родитеља и ђачке униформе за ученике 

првог разреда Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе; 

4.Извештај комисије за спровођење гласања у 

процедури предлога представника запослених у 

Школски одбор Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе,тајним изјашњавањем; 

5.Решење о именовању и разрешењу представника 

запослених у у Школски одбор Фармацеутско-

физиотерапеутске школе  

6. Текућа питања;  

 -Информација са отварања понуда ЈН за 

електричну енергију; 

- Информација са отварања понуда ЈН за 

закуп сале за реализацију наставе физичког 

васпитања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

-Доношење измена Плана јавних набавки без 

примене Закона о јавним набавкама 

-Правила понашања ученика,запослених и 

родитеља у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи;                      

 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 



      

 

-Информација-разматрање услова за 

реализацију екскурзије у школској 

2021/2022.години 

 

 

14. седница 

30.11.2021. 

 

 1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  20.09.2021 . 

године;   

2.Усвајање Извештаја о образовно-васпитним 

резултатита ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2021/2022. 

године; 

3.Усвајање Записника о извршеном   надзору 

комуналне инспекције у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи   

4.Одлука о попису и образовању комисије за попис 

имовине и обавеза Фармацеутско-

физиотерапеутске школе у Београду са стањем на 

дан 31.12.2020. године; 

5. Текућа питања; 

-Обавештење о одлуци Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја у вези 

Планu уписа ванредних полазника у први 

разред средње школе на програм 

преквалификације и доквалификације, за 

школску 2021/2022. годину; 

- Информација о закупу сале за реализацију 

наставе физичког васпитања  за ученике 

Фармацеутско-физиотерапеутске школе; 

-Упознавање са пројектним активностима 

школе; 

--Избор школе за учешће у ПИСА тестирањз 

априла 2022. ; 

-Информације о поступању по захтеву за 

приступ информацијама од јавног значаја 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 



      

 

 

15. седница 

30.12.2021. 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе у Београду, одржане дана  30.11.2021. 

године;   

2.Доношење Финансијског плана и плана јавних 

набавки Фармацеутско-физиотерапеутске школе у 

Београду за 2022. годину 

 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 

 

16. седница 

31.1.2022. 

Седница  

одржана 

електронским 

путем 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  30. 12..2020 . 

године;   

2.Извештај о образовно-васпитним резултатима на 

крају првог полугодишта школске 2021/2022. 

године; 

3.Анализа и извештај о реализацији активности 

Тима за превенцију дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања ученика током првог 

полугодишта школске 2021/2022.године; 

4. Анализа и извештај о реализацији плана стручног 

усавршавања наставника стручних сарадника током 

првог полугодишта школске 2021/2022.године; 

5..Измене и допуне Правилника о вредновању 

сталног стручног усавршавања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

6.Разматрање и усвајање Извештаја пописних 

комисија на дан  31.12.2020.године; и извештај 

централне комисије о попису имовине,извора 

средстава и обавеза са стањем на 

31.12.2020.године; 

7.Доношење Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке за пружање услуга физичкоехничког 

обезбеђења;                      

8.  Текућа питања: 

-информација о достављеном Закључку о 

обезбеђивању финансијских средстава за 

реализацију наставе физичког васпитања за 

период децембар-јун 2021/2022. 

-информација о анексу уговора којим је ГО 

Звездара одобрила продужење рока за 

реализацију пројекта Е Медика до краја 

 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 



      

 

шк.2021/2022. 

-информација о одобреним финансијским 

средствима од ГО Звездара за реализацију 

годишњих програма у области спорта 

-обавешење о окончању конкурса за пријем 

на неодређено време наставника козметичке 

групе предмета 

-Одлука Министарства просвете ,науке и 

технолошког развоја о додели рачунарске 

опреме Фармацеутско-физиотерапеутској 

школи 

-Решење Републичке дирекције за имовину о 

давању начелне сагласности давања у закуп 

школског простора 

 

17. седница 

23.2.2022. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе у Београду, одржане електронским путем 31 

.01.2022. године;  

2. Разматрање и усвајање првог(полугодишњег) 

Извештаја о раду директорке  и раду  Фармацеутско 

- физиотерапеутске школе у Београду за школску 

2021/2022 годину; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији 

акционог Развојног плана школе за прво 

полугодиште школске 2021/2022. године; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја пописних 

комисија и директора школе о попису имовине, 

извора средстава и обавеза на  дан 31.12.2021. 

године; 

5.Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и 

годишњег обрачуна Фармацеутско-

физиотерапеутске школе у Београду за 2021. годину; 

6. Упознавање са изменама и допунама Закона о 

основама система образовања и васпитања и 

Закона о средњем образовању 

7.Упознавање са Правилником о изменама и 

допунама Правилника о календарау образовно- 

васпитног рада средњих школа за школску 

2021/2022. годину 

8.Текућа питања 

-Извештај о посети просветне инспекције 

24.12.2021. године 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 



      

 

-Пилотирање државне матуре 

-ПИСА тестирање 

 

 

18 седница 

5.5.2022. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе у Београду, одржане дана  23.02.2022. 

године;   

2.Усвајање извештаја о образовно-васпитним 

резултатима на крају треће класификације, школске 

2021/2022.године ; 

3.Извештај о резултатима првог циклуса 

самовредновања школске 2021/2022.  године 

4. Израда новог Школског програмаа школе за 

период 2022-2026.година 

5.Избор члана (испред Школског одбора) за избор 

ученика генерације, образовног профила, спортисте 

и ваннаставних активности Фармацеутско-

физиотерапеутске школе у Београду,школске 

2021/2022; 

6.Извештај о реализацији Писа тестирања 

2021/2022, године и реализација пикотирања 

државне матуре 2021/2022, године 

7. Конкурс за упис ученика у први разред средње 

школе за школску 2022/2022. Годину 

8.Усаглашавање Статута Фармацеутско-

физиотерапеутске школе са изменама и допунама 

Закона о основама система образовања и 

васпитања (Службени гласник РС бр 129/21)  и 

Закона о средњем образовању (Службени гласник 

РС бр 129/21) 

9. Текућа питања 

- Информација са спроведеној јавној набавци 

физичко-техничког обезбеђења 

- Закључак о обезбеђивању финансијских 

средстава за набавку школског намештаја 

- Закључак о обезбеђивању финансијских 

средстава за набавку рачунарске опреме 

-Сагласност за избор најповољније понуде - 

фотографисање ученика Фармацеутско-    

физиотерапеутске школе 

-Организација матурског и завршног испита, 

испраћај матураната и матурскo вече 

- Иформација-разматрање услова за  

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 



      

 

планирање екскурзије за школску 2022/2023. 

Годину 

 

 

19 седница 

30.6.2022. 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  5.5.2022 . године;   

2.Разматрање и усвајање Школског програма 2022-

2026 

3. Усвајање Извештаја о образовно – васпитним 

резултатима и резултатима постигнутим на   

завршном и матурском испиту, школске 2021/2022 

године; 

4.Усвајање Извештаја о проглашењу Ученика 

генерације, образовног профила, ваннаставних 

активности и спортисте; 

5.Именовање Комисије за утврђивање критеријума 

запослених за чијим је радом престала потреба за 

пуним или непуним радним временом; 

6Усвајање листе избраних уџбеника за период 2022-

2026.; 

7.Усвајање Извештаја о реализацији акционог плана 

Развојног плана шшколе за школску  

2020/2021. годину; 

8.Текућа питања 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 

20. седница 

15.7.2022. 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  30.6.2022. године;   

2. Усвајање другог (полугодишњег) Извештаја о раду 

директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе 

и раду установе у школској 2021/2022 години; 

3. Усвајање годишњег Извештаја о самовредновању 

рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе за 

школску 2021/2022. годину 

4. Усвајање Извештаја Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2020/2021. годину 

5.Усвајање избора уџбеника за школску 2022/2023. 

годину 

6.Усвајање Извештај о упису ученика у први разред 

у Фармацеутско-физиотерапеутску школу за 

школску 2022/2023 годину; 

7. Усвајање предлога Плана јавних набавки за 2023. 

 

 

 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 



      

 

годину; 

8. Усвајање предлога Финансијског плана 

Фармацеутско – физиотерапеутске школе у 

Београду, за 2023. годину; 

9.Разматрање и усвајање Извештаја о намени 

коришћења средстава родитељског динара  у 

школској 20212022 години;   

10..Одлука о покретању поступка јавне набавке за 

закуп спортске сале. 

11. Текућа питања 

- Доношење измена Плана јавних набавки 

без примене Закона о јавним набавкама 

- Извештај о извршен инспекцијски надзору у 

Фармацеутско-физиотерапеутској школи од 

стране Управе за ванредне ситуације 

21.седница 

31.8.2022. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске 

школе у Београду одржане дана  15.07.2022 . 

године;   

2.Организација образовно-васпитног рада у 

Фармацеутско-физиотерапеутској школи у школској 

2022/23. години 

3.Усвајање Извештаја о раду Школског одбора 

школска 2021/2022.; 

4.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању 

Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. 

годину; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду 

директора и раду  школе за школску 2021/2022. 

годину; 

6.Доношење Годишњег плана  рада Фармацеутско-

физиотерапеутске школе у Београду за школску 

2022/2023. годину; 

- усвајање акционог план Развојног плана за 

школску 2022/2023. годину 

7 Доношење Годишњег плана  рада директора 

школе за школску 2022/2023 . годину.; 

8.Усвајање плана рада Школског одбора за школску 

2022/2023. годину; 

9.Усвајање извештаја о стручном усавршавању 

запослених у школској 2021/2022. и плана стручног 

усавршавања запослених за школску 2022/2023. 

Чланови 

Школског 

одбора, 

Директорка 

школе 

 



      

 

годину; 

10. .Доношење одлуке о покретању поступка јавне 

набавке за електричну енергију; 

11. . Извештај о упису ученика у први разред после 

3. упсног круга  

12. Известај о инспекцијском надзору комуналне 

инспекције у Фармацеутско-фииотерапетској школи  

1.8.2022. 

13. Текућа питања;                             

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

7.1. Ивештај о раду  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

Током шлолске 2021/2022.годне одржано је 15 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: 
 

АКТИВНОСТ: РЕАЛИЗАЦИЈА: 

 17. 
СЕПТЕМБАР 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа , одржане 31.08.2021. године; 

2.Организовање и остваривање образовно-

васпитног рада од 20.септембра2021.године. 

- Разматрање и усвајање Оперативног плана 

Фармацеутско-физиотерапеутске школе; 

3.Текућа питања 

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

29 . 
ОКТОБАР 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа, одржане 17.9.2021. године; 

2. Анализа реализације образовно-васпитног 

рада у условима пандемије вируса Covid 19 и 

реализација наставе у блоку; 

3. Реализација садржаја обучавања за потребе 

одбране земље у школски систем Републике 

Србије завршних разреда, школске 2021/2022. 

године; 

4. Именовање ментора за увођење наставника-

приправника у посао; 

5. Извештај о извршеном надзору комуналне 

инспекције у Фармацеутско-физиотерапеутској 

школи; 

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



      

 

6. Анализа резултата истраживања о 

интересовањима и потребама младих-општина 

Звездара 

7. Процедуре и алати планирања, спровођења и 

праћења мера спречавања осипања ученика 

8. Разно 

17.  
НОВЕМБАР 

1. Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа,одржане 29. октобра 

2021.године; 

2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним 

резултатима на крају прве класификације, 

школске 2021/2022. 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 побољшање успеха; 

3. Анализа реализације наставе по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса 

Covid-19; 

4. Реализација свих видова образовно-васпитног 

рада; 

5. Извештај Тима за ослобађање од наставе 

физичког васпитања - ученици који су 

ослобођени наставе физичког васпитања; 

6. Ванредни ученици; 

7. Именовање комисије за попис имовине и 

обавеза; 

8. Именовање комисије за намену и расподелу 

средстава из фонда солидарности 

9.  Именовање Тима за најмлађе (деца 

запослених) који ће организовати све у вези 

предстојећих празника – Нове године. 

10. Текућа питања 

-Информације о  петој фази запшљавања 

на упражњена радна места до 31.12.2018. 

године  са 50% и више ангажовања 

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



      

 

-Разматрање услова за реализацију 

екскурзије у школској 2021/2022. години 

-Пројектне активности школе 

19. 
НОВЕМБАР 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа , одржане 17.11.2021. године; 

2.Организовање и остваривање образовно-

васпитног рада од 22.новембра 2021.године. 

- Разматрање и усвајање Оперативног плана 

Фармацеутско-физиотерапеутске школе; 

3.Текућа питања 

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

30. 
ДЕЦЕМБАР 

1. Усвајање записника са седнице Наставничког 

већа, одржаног 19.11.2021. године;  

2. Усвајање извештаја Одељенских већа од првог 

до четвртог разреда о образовно-васпитним 

резултатима на крају првог полугодишта, школске 

2021./2022.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 васпитно-

дисциплинских мера; 

3. Анализа реализације наставе (редовна, 

изборна, блок и консултативна); 

4. Усвајање предлога мера за побољшање 

образовно-васпитних резултата ученика; 

5. Ученици којима је потребна додатна подршка 

(ученици из осетљивих група)-анализа 

прикупљених података; 

6. Предлог плана уписа ученика за школску 

2022/2023.годину; 

7. Правилник о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (,,Службени гласник РС''број 

109 од 10.11.2021.год.); 

8. Разматрање Правилника о вредновању сталног 

Наставничко веће 
Директор школе 
Помоћник 
директора 
Координатор за 
ванредне ученике 
Педагог 
 
 



      

 

стручног усавршавања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

9. Договор о реализацији СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ; 

10. Ванредни ученици; 

11.Разно 

-Информације о ПИСА тестирању и 

Пилотирању државне матуре 

-Обавештење о надзору просветне 

инспекције 21.12.2021. везано за контролу 

противепидемијских мера 

- Календар такмичења у школској 2021/22. 

Години 

21. 
ЈАНУАР 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа, одржане 30.12.2021. године; 

2. Анализа  извештаја o реализацији 

Развојног  плана школе за прво полугодиште 

школске 2021/2022.године; 

3. Анализа извештаја о реализацији активности 

Тима за самовредновања у првом полугодишту 

колске 2021/2022.године; 

4. Анализа и извештај о реализацији активности 

Тима за превенцију дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања ученика током 

првог полугодишта школске 2021/2022.године; 

5. Анализа и извештај о реализацији плана 

стручног усавршавања наставника стручних 

сарадника током првог полугодишта школске 

2021/2022.године; 

6.ЗАКОН о основама система образовања и 

васпитања"Службени гласник РС", бр. 88 од 29. 

септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. 

закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 

2020, 129 од 28. децембра 2021. 

7.ЗАКОН о средњем образовању и 

васпитању "Службени гласник РС", бр. 55 од 25. 

јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. 

априла 2018 - др. закон, 6 од 24. јануара 2020, 52 

од 24. маја 2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. 

закон, 129 од 28. децембра 2021. 

8.ЗАКОН о просветној инспекцији "Службени 

гласник РС", бр. 27 од 6. априла 2018, 129 од 28. 

децембра 2021. 

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



      

 

9. Предлог новог Правилника о вредновању 

сталног стручног усавршавања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

10. Почетак другог полугодишта 

11.Светосавска недеља; 

12.Реализација теме Основи система одбране 

Републике Србије(допуна теме број два) 

13.Текућа питања 

31. 
МАРТ 

1.  Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа, одржане 21.01.2022.год.; 

2.  План реализације пилотирања матуре 5. и 6. 

април 2022. године. 

3.  Усвајање распореда извођења припремне 

наставе за полагање матурског, завршног испита; 

4.  Извештај реализације ПИСА тестирања 15. 

марта 2022.год. 

5. Извештај о реализацији програма Основи 

система одбране Републике Србије; 

6.  Ванредни ученици 

7. Текућа питања 

-Информације о измени школског 

календара везано за радну суботу 

-Извештај са састанка Удружења 

медицинских школа  

-Пројектне активности школе 

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

8. 
АПРИЛ 

1.Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа, одржане     31. 03. 20222. год. 

2.Усвајање извештаја о образовно-аспитним 

резултатима на крају треће класификације, 

школске 2021/2022.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 

3.Анализа реализације свих видова образовно-

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



      

 

васпитног рада у условима пандемије вируса 

Covid-19; 

4.Реализација свих облика образовно-васпитног 

рада; 

5.Извештај самовредновања;.  

6.Извештај о реализацији школског програма за 

период2019-2022. године; 

7.Извештај о реализацији пилотирања државне 

матуре 5. и 6. априла 2022 године; 

8.Избор уџбеника за период 2022-2026. године 

9.План израде ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за период 

од 2022 до2026. године 

10.Разно 

-Извештај Тима за ослобађање од наставе 

физичког васпитања - ученици који су 

ослобођени наставе физичког васпитања 

19. 
МАЈ 

1.Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа, одржане 8.4.. 20222. год. 

2.Разматрање и усвајање Орјентационог 

календар-матурски разреди 

3.Усвајање распореда 

реализацијематурског/завршног испита  

4.Увајање  предлога комисија 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 учениканајбољи спортиста; 

6.Ванредни ученици 

7.Конкурс за упис ученика у први разред средње 

школе за школскун2022/2023. 

8.План реализације изјашњавања ученика о 

избору изборне наставе 

9.Разматрање и усвајање измена и допуна 

Статута школе 

10.Извештај Тима за ослобађање од наставе 

физичког васпитања - ученици који су 

ослобођени наставе физичког васпитања; 

11.Резултати истраживања у вези са безбедности 

ученика које су спровели Тим за заштиту 

ученика/ца од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања и  Ученички  

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



      

 

парламент 

12.План  за реализацију обуке „Етика и 

интегритет“ 

13.Текућа питања 

-Организација испраћаја матураната у 

школском дворишту 

-Припреме за реализацију МАТУРСКОГ 

БАЛА 

-Фотографисање ученика и запослених 

- Информација о Правилник о врсти и 

степену  образовања наставника из 

општеобразовних предмета,стручних 

сарадника и васпитача у стручним 

среедњим школама и Правилник о врсти  

и степену образовања 

наставника,стручних сарадника и 

васпитача у подручју здравство и 

социјална зашзита  

6. 
ЈУН 

1. Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа, одржане 

19.05.2021. год. 

2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним 

резултатима завршних разреда на крају другог 

полугодишта, школске 2021/2022. године: 

- Успех ученика на нивоу одељења: 

позитиван, недовољан, неоцењен; 

- Изостанци 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 

ваннаставним активностима); 

- Васпитне и васпитно-дисциплинске 

мере, мере друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада. 

3. Извештај о реализацији наставе (редовна, 

изборна, блок и консултативна, припремна 

настава за полагање завршног, матурског испита); 

4. Ванредни ученици; 

5.Разно 

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



      

 

17. 
ЈУН 

1. Усвајање записника са предходне седнице 

Наставничког већа, одржане 6.6.2022. 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 –најбољег спортиста 

4.      Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“; 

5.      Ванредни ученици; 

6.    Разно 

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

28. 
ЈУН 

1.Усвајање записника са седнице Наставничког 

већа, одржане 17.06.2021. године; 

2.Усвајање извештаја о образовно-

васпитним резултати на крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године 

-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; 

3.Реализација наставног плана и програма 

(редовна, изборна, блок и консултативна); 

4.Усвајање предлога ученика за похвале 

(похваљују се сви одлични ученици, а посебно 

ученици са просеком 5,00); 

5.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. 

6.Изборна настава - опредељење ученика за 

школску 2022/2023. годину; 

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



      

 

7.Усвајање листе изабраних уџбеника за период 

2022.-2026.; 

8.Организација уписа ученика у школску 

2022/2023.годину, Комисија за упис; 

9.Ванредни ученици; 

10.Разматрање школског програма за период 

2022.-2026.; 

11.Анализа извештаја о реализацији акционог 

плана Развојног плана школе за школску 2021/22; 

12.Разматрање акционог плана Развојног плана 

школе за школску 2022/2023; 

13.План израде Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину 

и Годишњег плана рада за школску 2022/23. 

годину; 

14.Преглед педагошке документације: матичне 

књиге, књига дежурства и књига евиденције 

осталих облика образовно-васпитног рада; 

15.Разно  

-Разматрање услова за реализацију 

екскурзије у шк.2022/2023 години 

-Школски календар рада за средње школе 

за школску 2022/2023 

15. 
ЈУЛ 

1.Усвајање записника са седнице Наставничког 

већа, одржаног 28.06.2022. године; 

2.Усвајање извештаја о реализованим разредним 

испитима у јунском року; 

3.Евидентирање ученика упућених на разредне, 

поправне испите у августовском року; 

-Усвајање распореда извођења припремне 

наставе за полагање разредних, 

поправних испита у августовском року; 

-Усвајање распореда полагања разредних, 

поправних  испита у августовском року; 

4.Извештај са уписа ученика првог разреда 

школске 2022/2023. године; 

5.Израда Извештаја о  реализацији годишњег 

плана рада школе, за школску 2021/22. годину 

-Извештај Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања за школску 2021/2022. 

годину; 

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



      

 

-Извештај Тима за самовредновање 

-Извештај Тима  за обезбеђивање 

квалитета и развој установе за 

шк.2021/2022. годину 

6.Усвајање Годишњег извештаја о раду Стручних 

већа за област предмета, за школску 2021/22. 

годину; 

7.Усвајање другог (полугодишњег) Извештаја о 

раду директорке Фармацеутско-

физиотерапеутске школе и раду установе у 

школској 2021/2022 години 

8.Избор уџбеника за ученике првог, другог, 

трећег и четвртог разреда за школску 2022/2023. 

годину; 

9.Организаија семинара „Развој тестова знања 

и примена у диференцирању учења и наставе“ 

10.Предлог одељењских старешина за школску 

2020/2021.годину; 

11.Извештај одељењских старешина о упису 

матураната на факултете; 

12.Разно 

22. 
АВГУСТ 

 

1.Усвајање записника са седнице Наставничког 

већа, одржаног 15. 07. 2022. године; 

2. Реализација разредних, поправних испита у 

августовском року; 

3.Разматрањ Извештаја о раду директора и раду 

школе за школску 2021/2022 годину 

4.Извештај о реализацији програма стручног 

усавршавања за школску 2021/2022.годину; 

5.Разматрање , усвајање  Извештаја о 

реализацији  Годишњег  плана рада школе за 

школску 2021/2022.год.; 

6.Припреме за израду Годишњег плана рада 

школе 

7.Обавештење о одлуци Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мерау 

раду школа о организацији рада школа од 

1.9.2022. 

8.Упознавање са препорученим мерама 

превенције КОВИДА-19 у школама и установама 

ученичког и студентског стандарда 

9.Предлог  одељењских старешина за школску 

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



      

 

2022/2023.годину; 

10.Предлог распореда часова за школску 

2021/2022.годину; 

11.План активности до 31.08.2021. године; 

12.Организација матурског испита у августовском 

испитном року и усвајање предлога матурских 

комисија 

13.Ванредни ученици; 

14.Извештај о упису ученика у први разред после 

2. ,3. Упсног круга  

15.Известај о инспекцијском надзору комуналне 

инспекције у Фармацеутско-фииотерапетској 

школи  1.8.2022. 

16.Разно 

-Информација о Листи индикатора за 

прелиминарну индентификацију жртава 

трговине људима за систем образовања и 

Водичу за примену ревидираних 

индикатора за прелиминарну 

индентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима 

-Упознавање са  дописом Задужбине 

Доситеј Обрадовић 

-Обаштење  о Програмима сарадње 

средњих школа са ГО Звездара у 

школској2022/2023. 

31. 
АВГУСТ 

 

1.Усвајање записника са седнице Наставничког 

већа, одржаног 22. 08. 2022. године; 

2.Извештај о реализацији разредних, поправних 

испита у августовском року; 

3.Извештај о реализованом матурском испиту у 

августовском испитном року школске 

2021/22.године; 

4.Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

Фармацеутско-физиотерапеутске школе, за 

школску 2022/2023.годину; 

5.Разматрање и усвајање годишњег Плана и 

програма рад директора за школску 

2022/2023.годину; 

6.Школски календар за школску 

2022/2023.годину; 

7.Усвајање распореда часова за школску 

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



      

 

2022/2023.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.Правилник о допунама Правилника о плану и 

програму наставе и учења општеобразовних 

предмета средњег стручног образовања и 

васпитања у подручју рада Здравство и 

социјална заштита, број 110-00-129/2022-03, од 

28.7.2022. 

9.Правилник о допунама Правилника о плану и 

програму наставе и учења стручних предмета 

средњег стручног образовања и васпитања у 

подручју рада Здравство и социјална заштита, 

број 110-00-121/2022-03, од 2.8.2022. 

10.Именовање ментора за увођење приправника 

у посао; 

11.Припрема за почетак школске 2022/2023.год: 

организација првог часа одељњског старешине; 

организација првог родитељског састанка; 

конституисање Савета родитеља; 

формирање Ученичког парламента; 

Ванредни ученици; 

12.Текућа питања 

-Препорука мера за остваривање 

роднеравноправности и заштите од  

дискриминације 

 

7.2. Извештај о раду  ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

 

Током шлолске 2021/2022.годне одржано је  7 седница Педагошког колегијума. Током 

реализације наставе на даљину седнице су реализоване онлаин, путем апликације 

зум.Седнице су реализоване према предвиђеном плану рада : 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР 

I  седница 23.10.2021.  

  Јасна Савић, директорка 



      

 

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 

одржане 31.08.2021. године; 

2. Анализа резултата иницијалне 

процене/тестирања ученика; 

3. Анализа реализације образовно-

васпитног рада у условима пандемије 

вируса Covid 19; 

4. Реализација наставе у блоку; 

5. Ученици којима је потребна додатна 

подршка у учењу и раду- ученици за 

које је потребно израдити ИОП; 

6. Израда дигиталне стратегије школе; 
7. Реализација садржаја обучавања за 

потребе одбране земље у школски 

систем Републике Србије завршних 

разреда, школске 2021/2022.година; 

8. Разно 

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

II  седница 23.12.2021.  

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 

одржане 23.10.2021. године; 

2. Анализа реализације образовно-

васпитног рада у условима 

пандемије вируса Covid 19; 

3. Реализација наставе у блоку; 

4. Предлог плана уписа ученика 

Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе за школску 2022/2023.годину; 

5. Правилник о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у 

звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника (,,Службени 

гласник РС''број 109 од 

10.11.2021.год.); 

6. Анализа предлога новог Правилника 

о вредновању сталног стручног 

усавршавања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

7. Ученици којима је потребна додатна 

подршка (ученици из осетљивих 

група)-анализа прикупљених 

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



      

 

података; 

8. Договор о реализацији СВЕТОСАВСКЕ 

НЕДЕЉЕ 

9. Разно 

III  седница  21.1.2022.  

1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 

одржане 23.12.2021. године; 

2. Анализа успеха ученика након првог 

полугодишта школске 2021/22.године; 

3. Подношење извештаја и анализа рада  

стручних већа за области предмета у 

првом полугодишту; 

4. Подношење извештаја и анализа рада 

стручних актива и школских тимова у 

првом полугодишту школске 

2021/2022.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 за реализацију Светосавске 

недеље; 

- Тим за заштиту животне средине 

5. Анализа  извештаја o реализацији 

Развојног  плана школе за прво 

полугодиште школске 2021/2022.године;  

6. Анализа извештаја о реализацији 

самовредновања у првом полугодишту 

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



      

 

школске 2021/2022.године; 

7. Анализа и извештај о реализацији 

активности Тима за превенцију 

дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања ученика током првог 

полугодишта школске 

2021/2022.године; 

8. Анализа и извештај о реализацији 

плана стручног усавршавања 

наставника стручних сарадника током 

првог полугодишта школске 

2021/2022.године; 

9. Предлог новог Правилника о 

вредновању сталног стручног 

усавршавања у Фармацеутско-

физиотерапеутској школи; 

10. Светосавска недеља; 

11. Текућа питања 

IV седница 11.4.2022.  

 
1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 

одржане 21.1.2022.год.; 

2. Анализа успеха ученика на крају треће 

класификације  школске 2021/22.године; 

3. Учешће ученика на такмичењима, 

смотрама, конкурсима. 

4. Извештај самовредновања; 

5. Избор уџбеника за период 2022-

2026.год. 

6. Извештај о реализацији ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА за период 2018-2022.година; 

7. План израде ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за 

период 2022-2026.год; 

8. Извештај о реализованом пилотирању 

матурског испита; 

9. Разно 

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

V  седница 27.5.2022.  

 
1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 

одржане 11.4.2022.год.; 

 Јасна Савић, директорка 
Милица Ђоковић,помоћник 
директора; 
Руководиоци стручних већа 



      

 

2. План израде ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за 

период 2022-2026.год; 

3. Смернице за интеграцију референтног 

оквира компетенција за демократску 

a. културу у одабраним програмима 

наставе и учења; 

4. Извештај о реализованом пилотирању 

матурског испита; 

5. Разно 

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

VI  седница 5.7.2021.  

1. Усвајање записника са претходне 
седнице Педагошког колегијума, 
одржане 27.5.2022.год.; 

2. Анализа извештаја о образовно-
васпитним  резултати на крају другог 
полугодишта школске 2021/2022.год. 

3. Подношење извештаја и анализа рада  
стручних већа за области предмета током 
школске 2021/2022.године;  

4. Подношење извештаја и анализа рада 
стручних актива и школских тимова 
током школске 2021/2022.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 за заштиту животне средине; 
- Тим за реализацију Светосавске 

недеље; 
5. Анализа извештаја посета часовима 

током школске 2021/2022.године; 
6. Анализа  извештаја o реализацији  

акционог развојног плана школе за 
школску 2021/2022.године;  

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



      

 

7. Разматрање акционог развојног плана 
школе за школску 2022/2023.годину; 

8. Избор уџбеника за школску 
2022/2023.годину; 

9. Организација семинара ,,Развој тестова 
знања и примена у диференцирању 
учења и наставе'' 

10. Формирање тимова за израду Извештаја 
о реализацији Годишњег плана рада за 
школску 2021/2022. годину и Годишњег 
плана рада за школску 2022/2023.годину; 

11. Разно  
 

VII седница 30.08.2022.  

 
1. Усвајање записника са претходне 

седнице Педагошког колегијума, 
одржане 5.07.2022. године; 

2. Разматрање , усвајање  Извештаја о 
реализацији  Годишњег  плана рада 
школе за школску 2021/2022.год.; 

3. Разматрање, усвајање  извештаја плана 
стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника за школску 
2021/2022.годину; 

4. Усвајање Годишњег  плана рада школе за 
школску 2022/2023.год. 

5. Разматрање и усвајање распореда 
реализовања писмених  провера знања 
дужих од 15 минута за школску 
2022/2023.годину; 

6. Разматрање и усвајање распореда 
реализације наставе у блоку школске 
2022/2023.године; 

7. Израда  плана  стручног усавршавања 
наставника и стручних сарадника за 
школску 2022/2023.год.; 

8. Анекс школског програма за образовне 
профиле:  

- фармацеутски техничар 

- физиотерапеутски техничар 

9. Организовање и остваривање наставе у 

школској 2022/2023.години; 

10. Разно 

  
Јасна Савић, директорка 
Милица Ђоковић,помоћник 
директора; 
Руководиоци стручних већа 
Чланови стручних актива 
Руководиоци Тимова; 
Мелита Ранђеловић, 
педагог 
МаријаЦрнојевић, психолог 

 



      

 

8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

8.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 
 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности током школске 2021-2022. 

године одржало је седам састанка којима су присуствовали сви чланови Већа.  

Веће наставника српског језика и књижевности је школску годину започело избором 

руководиоца Већа и анализом  припремљености за почетак школске године: разматрањем 

наставног плана и програма наставе и учења, плана и програма секција сачињеног у јуну, 

уџбеника и литературе за ученике и наставнике, направљен је план стручног усавршавања 

наставника. Веће наставника српског језика и књижевности детаљно је анализирало 

реализацију наставе по посебном програму за рад у условима пандемије вируса корона, а у 

складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  То је учињено 

на првом састанку Већа у августу месецу. 

 У септембру је утврђен распоред и динамика писмених задатака и писмених провера 
знања, усвојен је распоред и организација консултативне наставе и наставе за ванредне 
ученике и усаглашен је критеријум на нивоу разреда, разматрано је о изради планова рада 
за ученике који се школују по иоп-у. Почетком месеца реализовано је иницијално 
тестирањеза први и трећи разред,  а анализом резултата  на нивоу Већа утврђено је  да су 
испод очекиваног и да предметни наставник треба да планира начин за превазилажење 
могућих потешкоћа у савладавању новог  градива путем консултативне наставе.  

Чланице стручног већа су одредиле тему овогодишње Светосавске недеље под 
називом "О одговорности према медицинско-етичким нормама из списа Светог Саве", а за 
координатора Светосавске недеље је одређена Данијела Пешић Јовановић. У оквиру 
стручног већа су договорене активности и праћење реализације Светосавске недеље, као и 
централне свечаности. Због епидемиолошке ситуације Светосавска недеља ће се 
реализовати онлајн путем. 

И ове године планом предвиђена активност- Учешће на Битеф Полифонији 

2021.успешно је реализована и наишла је на велики одзив ђака и наставника. Активностима 

у оквиру ове манифастације координисала је Јелена Стојиљковић, уз подршку Бојане Лукић 

Милошевић.Фармацеутско–физиотерапеутска школа, као школа партнер CEDEUM-а, и Театар 

Фармакопеа примили позив да под посебним условима поштовања епидемиолошких мера 

узму учешће на Битеф Полифонији. Такође, активности (представе) Битеф полифоније 

увршћене су у акциони план школе у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, па су, 

с тим у вези, наставнице Јелена Стојиљковић и Бојана Лукић Милошевић водиле ученике 

завршних разреда (4/1,4/7 и 4/4) на представу „Ана Франк“, где су ученици након одгледане 

представе учествовали у разговору са глумцима на тему холокауста, развијајући емпатију, 

као једну од изабраних компетенција у пројекту. 

Настављено је са реализацијом пројекта"Квалитетно образовање за све", расписаном 
од стране Савета Европе, а подржаном од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за 
вредновање,  којим координише Бојана Лукић Милошевић, а у коме узимају учешће и 
Јелена Стојиљковић и Ивана Милојевић.У орвиру пројектних активности реализоване су 



      

 

разне наставне и ваннаставне активности предвиђене акционим планом. Ивана Милојевић и 
Јелена Стојиљковић су учествовале на другом пир лрнинг догађају у Сокобањи, а Бојана 
Лукић Милошевић је са осталим чланицама пројектног тима организовала изложбу поводом 
обележавања Дана демократске културе под називом „На путу демократије – слажемо 
слагалице емпатије, говора и интеркултуралности“ (22. јуна.2022.) 

У октобру месецу наставница Биљана Петровић била је ментор ученици првог 
разрада за учешће на литерарном конкурсу „На крилима среће“. 

Такође, у октобру месецу ученици другог разреда узели су учешће у 12. 
Међународном филмском фестивалу особа са инвалидитетом- БОСИФЕСТ, који има за 
циљ подизање друштвене свести ученика о значају укључивања особа са инвалидитетом у 
друштво. Активностима је координисала наставница Ивана Милојевић. 

Tоком првог класификационог периодалингвистичка секција, чији је ментор Ј. 
Стојиљковић, урадила је завршне припреме за Републичко такмичење лингвистичких 
секција, које је расписано од стране Друштва за српски језик и књижевност Србије. Радни 
наслов пројекта је „Лековити Олимп у доба короне“( више у извештају лингвистичке 
секције). 

Децембар месец је био у знаку интезивније припреме ученика за такмичења Српски  
језик и језичка култура и Књижевна олимпијадау оквиру додатне наставе која и даље тече  
и почело се са организовањем часова у оквиру Светосавске недеље.   
Театар Фармакопеа је добио позив да учествује у истраживачком, позоришном пројекту , под 
радним насловом: „Расветљавање случаја масовног тровања у ћупријском округу 1875.“ 
уметничке групе „Хоп Ла“. Уводну радионицу и позоришну тематику, у нашој школи су 
модерирали драматург Димитрије Коканов и редитељка Анђелка Николић. На основу ње 
Театар Фармакопеа је осмишљавао радионице „ Dosis sola facit venenum“ – о 
противотровима и лечењу као развијање циљне компетенције хуманости и етичности „ Бити 
човек“, проистекле из Дајс модела. Радионица је реализована у децембру месецу, а Тим за 
међупредметне компетенције школе је пратио овај пројакт у циљу развијања 
међупредметних компетенција код ученика. Током другог полугодишта школске 2021/2022. 
године настављено је са активностима у склопу пројекта. Чланови Театра Фармакопеа су 
имали још две радионице са позоришним експертима у марту и мају. Шест радионица 
(фебруар –мај) са ментором Театра Фармакопеа. 
Позоришно истраживање и процес на представа „ Мирис бадема“ презентоване су на скупу 
„Квалитетно образовање за све“ у мају месецу, у Сокобањи. Ментори – професори у пројекту 
су: 

Патологија Јована Стојановић 
Хемија Александра Ракићевић 
Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић 
Токсикологиј у склопу са фармацеутском  хемијомИвана Пашић 
Историја фармације Биљана Васић 

Социологија са правима грађана / Грађанско васпитање/ Медицинска етика/Историја: 
чланице Тима Квалитето образовање за све ЈеленаСтојиљковић, Иван Милојевић, Бојана 
Лукић Милошевић.  

У јануару месецу је успешно реализована Светосавска недеља, као и Централна 
свечаност поводом Дана Светог Саве (више у извештају Тима за реализацију Светосавске 
недеље). Лауреату Светосанске недеље, Јасминки Петровић је у Ботаничкој башти 
"Јевремовац" уручена Фармакопеина, дана 3. јуна 2022. године. 

У јануару месецу наставница Бојана Лукић Милошевић је освојила 3.место на 
републичком конкурсу за најбољу методичку припрему „Милија Николић“, раписаном од 



      

 

стране Друштва за српски језик Србије. Наслов рада је „Милован Глишић Глава шећера 
(осврт на ученике који се школују по индивидуалном образовном плану)“. 

Веће наставника српског језика и књижевности је свој јануарски сусрет посветило 

следећим темама: анализи   успеха ученика на крају  првог полугодишта, припреми ученика 

за  предстојећа такмичења, стручном усавршавању, плановима за даље пројектне 

активности и на крају, анализи рада и остварености плана самог Већа.Договорене су и мере 

подршке ученицима који су остварили слабији резултат на крају првог полугодишта. 

Током фебруара месеца наставница Ивана Милојевић је похађала обуку за 

спровођење другог пилотирања државне матуре као члан школског тима. 

Током марта месеца ученице трећег и првог разреда школе учествовале су на 

Општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе, као и на Књижевној олимпијади 

и пласирале су се на градска такмичења. Миња Табаковић 3/1 , Јана Тошић 3/6 и Анђела 

Ђоорђић 3/7 су освојиле 3. место на Општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе, ментор Данијела Пешић Јовановић. Такође, учешће на такмићењу из срској језика и 

језичке културе имале су и ученице првог разреда: Милица Варничић 1/1, Јована Петковић 

1/1 и Александра Славчев 1/1, док су ученици Стаменковић Урош и даничић Анђела узели 

учешће на Градском такмичењу из српског језика и језичке културе (ментор ученицима је 

наставница Биљана Петровић). Ученица одељења 1/1 Јована Шарац освојила је 1. место на 

Општинском такмичењу из рецитовања и представљала је Општину на Градском такмичењу. 

Ментор јој је била Биљана Петровић. 

Дана 29. априла наставница Бојана Лукић Милошевић је организовала и реализовала 

корелативни час са колегиницом Аном Анић на тему „Безбедна комуникација на интернету“ 

који је део акционог плана пројекта „Квалитетно образовање за све“. Час је осмишљен као 

корелација предмета медицинска информатика, српски језик и вештине комуникације и 

српски језик и књижевност и реализован је у одељењу 4/4. 

Све чланице већа су учествовале у организацији Другог пилотирања Пројкта државне 

матуре, а биле су и прегледачи тестова у априлу месецу. Такође су анализирани резултати 

тестова из српског језика и књижевности.  

Током маја месеца наставнице Јелена Стојиљковић и Бојана Лукић Милошевић 

реализовале су припремну наставу ученика четвртог разреда за полагање матурског испита 

из српског језика и књижевности. 

У мају месецу новине Просветни преглед су објавиле приказ стручног рада 

наставнице Бојане Лукић Милошевић под насловом „Вршњачка подршка у учењу“, а на тему 

награђеног рада „Милован Глишић Глава шећера (осврт на ученике који се школују по иоп-

у)“.  

У јуну месецу комисија за преглед матурских радова је предала шири избор тема за 

матурски испит школској комисији за избор тема. Након прегледа радова анализирани су 

резултати истих и утврђено да су ученици веома успешно положили овај део матурског 

испта. Изабрани су и најбољи матурски радови: за најбољи матурски рад из српског језика и 



      

 

књижевности изабран је рад Катарине Раденковић, ученице 4/2, најуспелији наративни есеј 

је рад Горане Живковић, ученице 4/7, најуспелији дескриптивни есеј је рад Николине 

Стојановић, ученице 4/1, најуспелији експозиторни есеј је рад Данице Јарамаз, ученице 4/3 и 

најуспелији аргументативни есеј је рад Станисалава Савића, ученика одељења 4/1. 

У јуну месецу су ученици школе учествовали на конкурсу за најбољу кратку причу у 

оквиру Звездаријаде и постигли следеће резултате: Ученица Кристина Јовановић је освојила 

прву награду, Лазар Живковић другу награду, Станислав Савић трећу награду, док је прича 

ученика Михајла Миковића похваљена. Ментор им је била наставница Јелена Стојиљковић. 

Јун месец је протекао и у анализи успеха ученика на крају школске године. Закључено 

је да су ученици успешно савладали програм предмета из овог предмета и десегли 

предвиђене стандарде и исходе. Такође, анализирана су и постигнућа ученика који се 

школују по индивидуалном образовном програму и закључено је да су ученици досегнули 

исходе предвиђене индивидуалним програмом. 

Дана 22. јуна 2022. године  отворена је изложба ученичких ликовних радова на тему 

демократске културе и ширења компетенција демократске културе. Ученици првог разреда 

су израђивали ликовне радове на тему три компетенције демократске културе: емпатија; 

отвореност према другим културама, као и другим уверењима, погледима на свет и 

праксама; језичке, комуникативне и вишејезичке вештине. Изложбом је обележен Дан 

демократске културе, а изложба је носила назив "На путу демократије – слажемо слагалице 

емпатије, говора и интеркултуралности", у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за 

све“.Изложбу је организовала и реализовала наставница Бојана Лукић Милошевић, у 

сарадњи са наставницом ликовне културе Славицом Марковић и стручним сарадником – 

библиотекаром Донком Павић. 

У Вршцу је 01.07.2022.године одржан 28. Округли сто о даровитима са темом 
"Афективне димензије личности и остварење даровитости". На овом међународном, 
научном скупу кроз лингвистички приступ датој теми, изнете су анализе истраживања 
одговора ученика другог разреда Фармацеутско – физиотерапеутске школе (одељења 2-2; 2-
3) на задате процесне сегменте истраживања. Коауторски рад под називом "Говор воде и 
акватички концепти као мотивациони покретачи рецепције књижевног дела и језика 
емоција" изнет на скупу из угла методичке и практичне перцепције,  веома је заинтересовао 
присутне, као утемељен и иновативан показатељ да окружење школе, менторство и 
индивидуална даровитост ученика подстичу мотивацију за рецепцију уметничког дела у 
настави, а оснажују ученике да могу да опишу свој унутрашњи свет и емпатички се односе 
према туђем. Присутни на скупу су показали интересовање, на основу изнетог резимеа, да се 
тема мултидисциплинарно прошири, кроз институције које се баве даровитим ученицима. 
Рад "Говор воде и акватички концепти као мотивациони покретачи рецепције књижевног 
дела и језикае моција" ће бити објављен у зборнику скупа.  Представник школе на скупу, је 
била ментор лингвистичке секције школе,ЈеленаСтојиљковић. 

 
Такође, све чланице стручног већа су се током ове школске године континуирано 

усавршавале. Похађале су Републички семинар за професоре српског језика и књижевности 

у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије, као и обавезни семинар 



      

 

„Дигитална учионица“. Поједине чланице већа су похађале и друге семинаре, а 

континуирано су учествовале и у интерном стручном усавршавању. 

 

 
8.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

Стручно веће страних језика чине следећи предмети: енглески језик, латински, француски, 

немачки и руски језик 

У току школске 2021/2022.године ,чланице Стручног већа одржале су пет састанака. Теме 

којима се стручно веће бавило су:  

 -израдом глобалних и оперативних планова,  

-распоредом писмених задатака,  

-израдом плана стручног усавршавања наставника,  

-анализом успеха после сваког квалификационог периода и мерама за побољшање 

истог, 

- анализом и реализацијом иницијалног тестирања, 

-сарадњом са осталим стручним већима, 

-извештавањем у вези са стручним усавршавањем, 

-припремама за учешће на међународним такмичењима, 

-упoзнати смо са измењеним и усвојеним Правилником о вредновању сталног 

стручног усавршавања Фармацеутско физиотерапеутске школе , 

-бавили смо се израдом школског програма за период од 2022-2026, 

-разматрали избор уџбеника за наредну годину   

- поделом часова за наредну школску годину. 

Оперативни,глобални планови,распоред писменог тестирања је урађен у предвиђеном року. 

Иницијална процена/тестирања првог разреда су показала да су ученици дошли са слабијим 

предзнањем у односу на претходне године и одлука је да ће се томе прилагодити и 

критеријуми односно очекивања наставника а опет ће се радити на унапређивању знања 

ученика. 

У процентима то би изгледало овако: 20% ученика урадило је задатке од 80-100%,40% 

ученика је урадило задтке 50-80% и 40% је урадило испод 50% задатака. 

Билингвална настава је успешно реализована,у сарадњи са предметним наставницима. 

Сви ученици су позитивно оцењени на крају школске године,као и ученици који се образују 

по идивидуално образовном програму. 

Што се стручног усавршавања тиче,наставнице су похађале више семинара и обука о чему је 

детаљније писано у појединачним извештајима.Извештај о стручном усавршавању је уредно 

прослеђен. 



      

 

У оквиру имплементације из школског развојног плана и развијања дигиталне 

компетенције,чланови Тима за билингвалну наставу и стручног већа за стране језике 

упознате су са презентацијом семинара Тестови знања,водич за израду и примену,чија је 

највећа вредност у оспособљавању за израду електронских тестова. 

Запажено је учешће на међународном HIPPO такмичењу ,где је учествовало наших 15 

ученика. 

Ученица 2-1 одељења ,Беба Цвијетић се пласирала у полуфинале. 

На међународном такмичењу International Europe Day Contest,ученица 4-4 одељења,Даница 

Јарамаз освојила је прво место. 

Чланица стручног већа ,Снежана Грдинић ,положила је испит за лиценцу 18.априла 2022 

године. 

Чланице стручног већа су се определиле за исте уџбенике као и претходних година,а то су:  
Енглески језик -New Headway, fourth edition, intermediate/pre- intermediate, Liz and John 
Soars, Oxford  
Француски језик -Version originale rouge/bleu/vert/violet, Agustin Garmendia  ,уџбеник и 
радна свеска,Klett, 
Латински језик- Приручник за медицинску школу-за ученике и наставнике,Вера Марковић, 
Јаворка Вагић,Бигз Паблишинг, 
Немачки језик-Direkt 1,2,3,4. Ђорђо Мота,Весна Николовски,Габријела Монтели,Данијела 
Мондали. 

Расподела часова је урађена правовремено и у складу са бројем часова односно фондом 
часова наставника. 

Зорица Ђукић, енглески језик,фонд часова 100%,у школској 2022-2023 има одељења 

1-4, 2-1, 2-2, 2-4, 2-6, 2-7, 3-1, 4-2, 4-4. 

Снежана Спаравало ,енглески језик, има фонд часова 100% и у школској 2022-2023 

има одељења 1-1, 1-3, 1-6, 1-7, 2-3, 4-1, 4-3, 4-6, 4-7. 

Снежана Грдинић,енглески језик, има фонд часова 88% и у школској 2022-2023 има 

одељења 1-2, 1-5, 2-5, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7 

Мирјана Стаменковић ,латински језик ,има фонд часова78% и у школској години 

предаје свим одељењима првог разреда. 

За француски језик фонд часова је 12% и у школској 2022-2023 има одељења 2-1,3-

3,3-6,3-5,4-2. 

Чланице стручног већа су се договориле да за школску 2022-2023 годину,руководилац буде 
Снежана Спаравало. 

Упркос бројним изазовима ,чланице Стручног већа за стране језике контатују да  је успешно  

реализована ова школска година. 

    



      

 

8.3.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРА ТЕЛА 
 

Стручно веће наставника физичког васпитања и културе тела је одржало у школској 

2021/2022. години четири 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.  

Такмичења  

Наставник Милош Ристановић 

- Припрема ученика за општинско такмичење у фудбалу 

- Општинско такмичење  у фудбалу за ученице - учешће 

- Општинско такмичење  у фудбалу за ученике -  1. место 

- Градско такмичење  у фудбалу за ученике - учешће 

                    Наставник Радмила Панзаловић 

- Припрема ученика за општинско такмичење у одбојци ,  кошарци и баскет 3x3  
- Општинско такмичење  у кошарци за ученице - учешће 
- Општинско такмичење  у кошарци за ученике- 1. Место 
- Градско такмичење у кошарци ученици – 4. место 
- Градско такмичење у стоном тенису - учешће 
- Општинско такмичење у одбојциза ученице – учешће 

- Општинско такмичење у одбојци за ученике - учешће 

                      Наставник Стајић Снежана 
- Припрема ученика за општинско такмичење у атлетици 
- Општинског такмичења у атлетициБацање кугле ученица  – учешће 

- Припрема ученика и ученица за општиско такмичење у рукомету  

- Општинског такмичења у рукомету - 1 .место 

- Градско такмичење у рукомету - 2.место 
 

     Наставник Мирослав Софронић 
- Међуокружно такмичење у рукомету за ученице - 1.место 
- Републичко такмичење у рукомету - 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. 
Из сваког спорта  реализоване су припремне утакмице пред такмичење. 

Стручно усавршавање 

Наставник  Радмила Панзаловић 



      

 

- Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник - увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

 Наставник Милош Ристановић 

- Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник - увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

- Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како 11.12.2021. 

К1 П3 

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. 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. 

 
 

 

8.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 
 

 

Чланови стручног већа  математике и информатике су : Ана Анић, Бранислава Срдић, 

Милица Ђоковић, Душица Црепуљаревић и Петар Алексић. 

У  току школске 2021/2022. године одржано је шест 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 2020/2021. 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 тестирање и анализа иницијалног тестирања 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 је наша школа узела учешће у Пиза тестирању. 
У априлу су ученици наше школе учествовали на Републичком такмичењу ученика 
медицинских школа из математике на ком су освојили једно прво место( Филип Милинковић 
1-1) два трећа (Алекса Михајловић 3-1, Јана Гајић 3-2) и једно пето место (Лидија Пршић 2-2).  
Рађена анализа успеха ученика током трећег класификационог периода.  
У априлу је организована пилот матура из математике.  На седници стручног већа 
анализирани су резултати.  
 
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. 
Одабрани су уџбеници за период 2022-2026 године. 
 
Веће је урадило расподелу предмета на наставнике као и план рада већа за школску 
2022/2023. годину. 
 
У стручном већу колегиница Душица Црепуљаревић 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. 

 

 

 

8.5.Извештај стручниог већа за област предмета  

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА, ЗДРАВСТВЕНА 

ПСИХОЛОГИЈА, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА, ЛИКОВНА КУЛТУРА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 

ВЕРСКА НАСТАВА, МУЗИЧКА КУЛТУРА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 



      

 

Чланови стручног већа општеобразовних предмета су: Ана Ерор, Ана Јаковљевић, Маја 
Стојков, СањаЂуричић, Горан Димић, Славица Марковић, Марина Ашковић, Сенка Калембер 
Михајловић, Донка Павић, Драгана Манделц. 
 
Стручно веће је  одржало 8 састанка у току школске године. 

Током школске 2021/22. године ,настава из групе општеобразовних предмета се одвијала по 

предвиђеним програмима наставе и учења, који су у потпуности остварени у непосредном и 

комбинованом виду наставе. Сви планирани часови редовне и консултативне наставе су 

реализовани. Допунска и консултативна настава је одржавана из свихп редмета, по потреби.  

Учешћа у пројектима и другим наставнима активностима 

Све активности наставника, које се односе на семинаре и пројекте су унете у табеле за 

стручно усавршавање, а Донка Павић је задужена у оквиру нашег већа за преглед издатих 

сертификата. 

-Донка Павић је у октобру online учествовала на 12. Међународном филмском фестивалу 

особа са инвалидитетом  - БОСИФЕСТ.  Циљ фестивала је био на подизању друштвене свести 

а посебно свести ученика о значају укључивања особа са инвалидитетом у друштво. Током 

новембра и децембра учествовала је и у реализацији пројекта „Квалитетно образовање за 

све“. У оквиру истог изашла је публикација у којој се налази и пример добре праксе наше 

школе. 

-Сања Ђуричић учестовала у обуци изо бласти медијске писмености у оквиру програма 

“Сазнај и разазнај”.Програм спроводи IREX узподршкуАмбасаде САД у Србији. 

- Ана Јаковљевић је учествовала на скупу „ Са стручњацима на вези – безбедно током 

пандемије“, 21.09. и 23.12.2021.године.10.02.2022.године била је учесник онлајн 

транснационалне завршне конференције Inno School пројекта у вези социјалног 

предузетништва, одржаног школске 2020/2021. године, преко зум платформе. Такође 

23.02.2022. је била иучесник вебинара "Државна матура Србије". 31.03.2022. учествовала је у 

вебинару "Насиље и превенцијанасиља у установама образовања и васпитања". Током 

марта текуће школске 2021/22. ученици 3/5, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6 i 4/7 разредасу у оквиру 

наставне јединице Информационе технологије у пословању  развијали дигиталне 

компетенције кроз радионицу у вези безбедности на интернету, како се треба понашати на 

друштвеним мрежама, али и приликом коришћења пословног и личног мејла,као и 

отварање и поступање са линковима који им стижу преко електронске поште и друштвених 

мрежа, према књизи "Онлајн опасност", из школске библиотеке, аутора др. Ерик Кол-а. 

06.05.2022. организовала је вођење ченика 4/4, групе Б у музеј "Николе Тесле". 28.05.2022. 

завршетак ауторског истраживања наставника на тему "Доживљај ученика о самооцењивању 

уз помоћ рубрика", уз асистенцију при оцењивању ученичких радова уз помоћ 



      

 

конструисаног инструмента са критеријумима оцењивања, наставница грађанског васпитања 

Ане Ерор и наставнице српског језика и књижевности, Бојане Лукић Милошевић. 

- Ана Ерор је учесник у истраживачком пројекту “Самопроцена ученика приликом 

оцењивања”. Учествовала у акцији украшавања школе поводом новогодишњих празника-

координисање радаученичкогпарламента. Такође је учествовала и у организацији  приредбе 

поводом школске славе“Св. Сава”- рад са музичком секцијом. Организовање хуманитарне 

акције –координисање рада ученичког парламента. Организовање испраћаја матураната –

координисање рада ученичког парламента. 

- Горан Димић је са вероучитењем Божидаром Павловићем организовао је дана 16.05.2022. 

године посету ђака из оделења 1-2, Историјском јеврејском музеју. Циљ посете је био да се 

ученици упознају са постојањем и радом Историјског јеврејског музеја и посебно са 

Холокаустом који се догодио у Београду и другим деловима Краљевине Југославије. Такође 

је присуствовао угледном часу који је организовао вероучитељ Божидар Павловић. Тема 

угледног часа је била ширење хришћанства међу Јужним Словенима. 

Учествоваојенавебинару "Насиље и превенцијанасиља у установамаобразовања и 

васпитања“. 

- Славица Марковић је учествовала у организацији изложбе која је отворена дана 22. јуна 

2022. године. У питању су ученички ликовни радови на тему  демократскекултуре и ширења 

компетенција демократске културе. Ученици првог разреда су израђивали ликовне радове 

на тему три компетенције демократске културе: емпатија; отвореност према другим 

културама, као и другим уверењима, погледима насвет и праксама; језичке, комуникативне 

и вишејезичке вештине. На изложби јеп редстављен и лик и дело Надежде Петровић, 

хуманитарца страдалог у Првом светском рату. Изложбом је обележен Дан демократске 

културе, а изложба је носила назив "На путу демократије – слажемо слагалице емпатије, 

говора и интеркултуралности". Изложбу  суорганизовале и реализовале наставнице Славица 

Марковић, ДонкаПавић и Бојана Лукић Милошевић. Учествовала је на вебинару "Насиље и 

превенција насиља у установама образовања и васпитања“.Организовала је вођење 

ученика1/1 у Народни музеј, у коме је одржала предавање „Од праисторије до модерне 

уметности“из области историје уметности, у оквиру блок наставе. 

- Представници нашег већа у реализацији Светосавске недеље су наставница географије 

Маја Стојков и наставник историје Горан Димић и оделење 1-1, а назив теме је „Обилазак 

туристичких знаменитости Београда у добапандемије“. 



      

 

Такмичења: 

Ана Јаковљевић је вршила припрему ученика за градско такмичење „Лига знања“, на МЕФ-у 

16.11. и 9.12.2021. године. Такмичење за каријерно вођење и саветовање, школа здравог 

живота 25.11.2021. године; 

Такмичење за каријерно вођење и саветовање у ПКС-у, 30.11.2021. године. 

Славица Марковић је вршила припрему за општинско такмичење из ликовне културе „Мали 

Пјер“, на којем су наши ученици постигли завидан резултат: освојено је друго и треће место 

на општини. 

Ана Ерор је вршила припрему за наступ ученика на општинском такмичењу и музичком 

фестивалу “Први глас Звездаре”-освојена прва награда. 

Стручно усавршавање: 

Чланови стручног већа су учествовали у обуци „Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материја“. Такође 

чланови већа када је у питању интерно усавршавање учествовали су у реализацији 

међупредметних компентенција.  

- Драгана Манделц је учествовала на три семинара: „Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“,„Обука за запослене – породично насиље“ и"Насиље и 

превенцијанасиља у установама образовања и васпитања“. 

-Ана Ерор је учествовала на семинару „Јавни наступ“. 

- Горан Димић је током септембра и октобра похађао „Обуку за планирање, спровођење и 

праћењемера за спречавање осипања ученика“. Такође је учествовао  у обуци о етици и 

интегритету која је организована током јуна месеца. 

Сви наставници су се изјаснили да су ученици уписани по ИОП-у успешно савладали 

прилагођено и предвиђено градиво, да је постојала успешна сарадња сародитељима и 

одељенским старешинама, којима су предавани извештаји о раду. 

Настава у блоку реализована је поплану; 

Недовољних ученика нема и једа нученик друге године је неоцењен из свих предмета. 



      

 

Чланови Стручног већа за област предмета: Историја, Географија, Социологија са правима 

грађана, Здравствена психологија, Медицинска етика, Ликовна култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање, Музичка култура, Предузетништво су активно учествовали у изради 

Школског програма Фармацеутско – физиотерапеутске школе за период 2022-26. година. 

 
 
 

8.6. Извештај стручног већа за област  предмета  

БИОЛОГИЈА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА 

 

Чланови Стручног већа за област предмета биологија, физика и хемија су: Татјана Станковић, 

Јелена Милосављевић (замена за Емилију Чакић Нејковић), Драгана Михајловић, 

Александра Ракићевић и Виолета Самарџија. 

Током првог и током другог полугодишта школске 2021/22. одржано је по четири састанака 

стручног већа, што је укупно осам састанака стручног већа на годишњем нивоу, колико је по 

плану и програму активности и планирано.  

Часови редовне наставе су одржани, са малим одступањима, према плану и програму рада. 

Допунска и консултативна настава је одржавана из свих предмета, по потреби. 

Постигнуће ученика на крају школске године - у оквиру већа укупно је два неоцењена 

ученика, од тога један ученик одељења 2/4 је неоцењен из биологије и физике, разредни 

испит из биологије ће бити одржан у августу док је разредни испит из физике заказан за 8. 

јул 2022, други неоцењени ученик је из одељења 2/2 у питању је предмет аналитичка хемија 

и термин за разредни испит је 4. јул 2022.Недовољних ученика нема. 

За ученике који наставу прате по ИОП-у наставници су прилагодили материјале, настава са 

њима је успешно реализована и сви ученици су успешно оцењени. Планови рада и 

евалуација на тромесечном нивоу су урађени за све ученике првог разреда који прате овај 

тип наставе за сва четири тромесечна периода. 

Семинари и пројекти: све активности наставника су унете у табеле за стручно усавршавање, а 

Тања Станковић је задужена у оквиру нашег актива за контролисање издатих сертификата.  

Семинари наставника: Александра Ракићевић је учествовала на следећим семинаримаи 

осталим облицима стучног усавршавања: 2021 DAC-EuChemS Lectures Awardees " вебинар, 

Onlajn Eurydice конференција “Настава и учење математике и природних наука”, Online 

Euroguidance конференција “Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи”, 

Виртуелни сајам образовања и “Ефектни приступ СТЕМ учењу и поучавању” вебинар, 

Образовне неуро науке у школи – пут од теорије до праксе, Превладавање стреса методама 

когнитивно-бихејвиоралне психотерапије, Са стручњацима на вези – 2 као и на семинару 

Сазнај и разазнај – Принципи пројектне наставе, међупредметне компетенције и медијска 

писменост. Виолета Самрџија  је присуствовала семинару - Превладавање стреса методама 



      

 

когнитивно-бихејвиоралне психотерапије. Јелена Милосављевић је учествовала на семинару 

'' Инклузија од теорије до праксе 2'' и на обукама за запослене у образовању - Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала и  Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка 

исходима учења. У току другог полугодишта су сви преостали чланови већа  били учесници 

обуке за запослене у образовању - Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. 

На републичком такмичењу талената по научним дисциплинама, ученик наше школе Лазар 

Живковић из одељења 4-1, је под менторством колегинице Александре Ракићевић, освојио 

треће место из области хемије. Организатори овог такмичења су били Регионални центри за 

таленте. Републичком такмичењу које је одржано 22.маја у Панчеву, претходило је окружно 

такмичење 7.маја у Београду на коме је Лазар освојио прво место. Лазар је учествовао и на 

такмичењу из хемије у организацији Српског хемијског друштва, где је такође изборио 

пласман на републички ниво али услед преклапања термина није учествовао на 

републичком такмичењу.  

Јелена Милосављевић је, под менторством колегинице Татјане Станковић, одбранила час 22. 

фебруара пред комисијом и на тај начин стекла услов за полагање лиценце. Час је 

реализован у одељењу 3/1.  

Сви чланови Стручног већа су активно учествовали у изради Школског програма 

Фармацеутско – физиотерапеутске школе за период 2022-26. године. 

 

 

8.7.Извештај стручног већа за област 

                                                МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
(Анатомија са физиологијом, Патологија, Патофизиологија, Прва помоћ, Масажа, Хигијена и здравствено 

васпитање, Исхрана, Фармакологија, Микробиологија са епидемиолиогијом, Естетска хирургија са негом, 

Основи клиничке медицине, Дерматологија, Дерматологија са негом, Физикална медицина, Физикална 

терапија, Кинезиологија, Кинезитерапија, Специјална рехабилитација, Здравствене нега и рехабилитација, 

Основи неге у рехабилитацији) 

 

Током школске 2021/2022. одржано је осам састанака стручног већа. 

Стручно веће прве групе стручних предмета (област медицинскe групе  предмета) је током  

школске 2021/2022.  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 2021./2022, анализа 



      

 

реализације редовне и консултативне наставе , 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 2021/2022.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 

2021/2022.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 2021/22.год. 

Реализација допунске, додатне и консултативне наставе је успешно реализована.  Према 

потребама и могућностима ученика ови видови наставе су реализовани у школи ,а по 

потреби и  на даљину (Гугл учионица, интернет и мобилне платформе, комуникација 

телефоном) 

Реализација блок наставе је почела у месецу октобру у школи . Реализација блок наставе на 

наставним базама је заустављена по препоруци Министарства просвете Републике Србије а у 

складу са  епидемиолошком ситуацијом.  

Распоред одржавања  редовне наставе  и дежурстава усвојен на почетку школске 2021/22 

године. Настава је текла према првом моделу. Зимски распуст је био у периоду од 

31.12.2021-15.01.2022.  

Припремна настава за завршни/матурски испит је реализована по првом моделу. 

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  Јелена Јанковић, 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. Ученицi Јована Арсић,Андрија Вучковић 

и Филип Јоксимовић  из одељења 3 -5 успешно су положили матурски испит који је био 

прилагођен у складу са њиховим могућностима (ИОП).  

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: 

-дигитална учионица 

- етика и интегритет 

Школске 2021/2022.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 2021-

2025.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 јуна 2022.год дат је предлог поделе предмета за школску 

2022/2023год. 

Сви чланови Стручног већа прве групе стручних предмета су сагласни да се у школској 

2022/23. години користе до сада изабрани уџбеници из регистра одобрених уџбеника за 

период 2018-2022. године,осим уџбеника  из анатомије и физиологије 

Урађен је предлог активности стручног већа прве групе стручних предмета за школску 

2022/2023. годину. 

Сви чланови стручног већа су успешно реализовали нови оперативни план школских 

предмета (2022 -2026). 

Остварена је сарадња са Црвеним крстом Звездара и Музејом науке и медицине ,као и са 

Институтом ѕа јавно здравље Батут.Ученици су посетили и Музеј српског лекарског друштва. 

На такмичењима из анатомије и физиологије постигнути су задовољавајући резултати,а на 

општинском такмичењу из прве помоћи ученици су освојили екипно прво место. 

Троје ученика је полагало разредни испит (патологија,фармакологија). 

Колегица Дубравка Виторовић је била ментор колегиници Јовани Ϲтојанoвић. 

 

 

                                                                                                    

8.8. Извештај стручно веће за област   

ФАРМАЦЕУТСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 

(Фармацеутско технолошке операције и поступци, Фармацеутска технологија,Фармакогнозија са 

фитотерапијом, Организација фармацеутске делатности, Фармацеутска хемија са аналитиком лекова, 

Медицинска биохемија, Основи клиничке фармације, Токсикологија,Фармакологија са фармакотерапијом, 

Броматологија, Козметологија, Познавање препарата) 

 

Стручно веће друге групе стручних предмета је током  школске 2021/2022.године у већој 

мери остварило активности предвиђене планом за  ову школске годину.  Веће је  до сада 

одржало осам  састанка (октобар,новембар, децембар, фебруар, март,април,мај,јун) .  



      

 

Теме којима се веће бавило у првом полугодишту 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 2021./2022., анализа реализације редовне и консултативне наставе у 

условима пандемије Ковид-19, извештаји о одржавању угледних часова, извештаји о учешћу 

на  стручним предавањима, такмичењима, пројектима, ). 

 У другом полугодишту посебна пажња је била усмерена на анализу постигнутих резултата 

након изазовних 2 године рада у пандемијским условима и могућностима побољшања 

истих. Припремна настава ученика за полагање матурског испита је такође реализована и 

током другог полугодишта. Унапред су планиране и формиране комисије за матурски испит  

за редовне и ванредне ученике,договорено је присуство социјалних партнера на полагању 

практичног дела матурског испита. Набављен је  потрошни материјал за завршни испит, 

припремљени и организовани кабинети за одржавање истог. 

 На састанцима се такође извештавало  о учешћу на стручним предавањима, такмичењима, 

пројектима. 

Наставници друге групе стручних предмета су учествовали у израдиШколског програма за  

период 2022-2026. године.На последњем састанку стручног већа  наставници су усвојили 

предлог поделе предмета на наставнике за часове теорије, вежби и блок наставе. 

Колегиница Ксенија Лукић је добровољно прихватила да у школској 2022/2023.години буде 

руководилац  већа друге групе стручних предмета 

Анализа постигнућа ученика по предметима уз осврт на иницијалну процену. 

Наставник Васна Станојева Петров је известила стручно веће да у одељењима у којима 

предаје су ученици лепо напредовали у односу на инцијалну проверу знања и сви су 

позитивно оцењени  на крају школске 2021/2022. године. 

Наставник Ивана Пашић је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје су 

ученици лепо напредовали у односу на иницијалну проверу знањаСви су позитивно 

оцењени на крају првог полугодишта, сви су позитивно оцењени на крају школске 

2021/2022. године. 

Наставник Оријана Стефановић је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје  

су ученици лепо напредовали у односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно 

оцењени  на крају школске 2021/2022. године. 

Наставник Биљана Васић је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје  су 

ученици лепо напредовали у односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно 

оцењени на крају школске 2021/2022. године. 



      

 

Наставник Ксенија Лукић је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје  су 

ученици лепо напредовали у односу на иницијалну проверу знања и сви су позитивно 

оцењени на крају школске 2021/2022. године. 

Наставник Маријана Милосављевић је известила стручно веће да у одељењима у којима 

предаје су ученици лепо напредовали у односу на иницијалну проверу знања и сви су 

позитивно оцењени на крају школске 2021/2022. године. 

Наставник Андријана Кнежевић Узелац је известила стручно веће да у одељењима у којима 

предаје  су ученици лепо напредовали у односу на инцијалну проверу знања и сви су 

позитивно оцењени. 

Наставник Маја Акерман је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје су 

ученици лепо напредовали у односу на инцијалну проверу знања. Сви су позитивно 

оцењенина крају школске 2021/2022. године, изузев  ученика Пољак ЛукеII5 одељења, који 

је и на крају другог полугодишта неоцењен из предмета медицинска биохемија и познавање 

препарата. 

Наставник Маја Павловић је известила стручно веће да у одељењима у којима предаје  су 

ученици лепо напредовали у односу на инцијалну проверу знања и сви су позитивно 

оцењени на крају школске 2021/2022. године. 

Наставник Ана Церовић  у одељењима у којима се реализује билингвална настава је 

известила стручно веће да су ученици лепо напредовали у односу на инцијалну проверу 

знања и сви су позитивно оцењени на крају школске 2021/2022. године. 

 Наставник Смиљана Соларов је  споразумно прекинула  радни однос на месту  наставника  

фармацеутске групе предмета (у билингвалним одељењима фармацеутског техничара) 

17.05.2022.године. Колегиница је известила веће да су сви часови на енглеском језику у 

билингвалном одељењу реализовани и да су ученици оцењени. 

Наставници који су реализовали наставу до краја школске године су известили веће да су сви 

ученици позитивно оцењени на крају на крају школске 2021/2022.године. Планиране 

активности у школској 2021/2022.годинаи, а које се односе  на  реализацију редовне и  блок 

наставе су омогућиле  даље напредовање у складу са предвиђеним циљевима и исходима 

предмета. Ученици и наставници  су учествовали на различитим сајмовима, предавањима, 

такмичењима и пројектима у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и 

могућностима наставника и ученика, а све у циљу даљег  одвијања наставног процеса.  

Реализација допунске, додатне и консултативне наставе је током  школске 2021/2022. 

године остварена у појачаном обиму у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и 

реализацијом наставе  непосредним радом у школи и комбинованом моделу.   

Активности које је стручно веће реализовало у тренутној епидемиолшкој ситуацији током 

првог полугодишта су се у већој мери односиле на промоцију превенције заразе вирусом 

Ковид-19 и активно учешће стручног већа кроз различита предавања на ову тему у 

одељењима у којима  наставници држе наставу. Активно учешће су наставници и ученици 



      

 

дали током целе године уизради дезифекционих средстава за употребу у школи 

(разбалаживање етанола на часовима наставе вежби из стручних предмета). Ученици су 

показали висок ниво свести о важности примене предложених мера превенције заразе 

вирусом Ковид-19, што су  показали својим понашањем у школи, придражавањем 

предложених мера и савета које су добили од својих наставника. 

Наставник Биљана Васић је  наставила учешће у пројекту е- Медика у школској 2021/2022. 
години. 

Наставник Смиљана Соларов је у сарадњи са Природњачким музејом започела пројекат 
„Лековите биљке у нашој околини“.  01.10.2021. године организована је  радионица у оквиру 
пројекта „Лековите биљке у нашој околини“. 

Наставник Маријана Милосављевић је наставила учешће у Еразмус пројекту 

„2020-1-ES01-KA116-080312 and it's called EU-FP 7.0 Job placement in Europe“. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа је била и домаћин шпанском колеџу “Tres Olivos” из 

Мадрида у периоду 19-21. октобра 2021. године. У току ове посете одржана су три угледна 

часа. 

Наставник Маријана Милосављевић је одржала угледни час у одељењу 4-2, предмет 

козметологија, са темом  „Препарати за чишћење коже”.  

Наставник Весна Станојева Петров је одржала угледни час из предмета козметологија, са 

темом „Креме за негу руку”.  

Наставник Ивана Пашић је одржала угледни час ,,Употреба медицинског угља у третману 
нечисте коже“. 

Колегиница Маријана Милосављевић је боравила у Прагу, у периоду од 7. до 20. новембра, 
где је присуствовала ТЦА  догађају „Come and See“  у оквиру Еразмус програма. 

У првом полугодишту школске 2021./2022. године настављена је  сарадња (онлајн 

предавања, такмичења, ) са Привредном комором Београда, организацијом Достигнућа 

младих у Србији. 

Наставник Биљана Васић је школу укључила у нови програм Достигнућа младих .Реч је о 

програму „Girls Go Circular“ који је намењен оснаживању девијчица и девојака у области 

СТЕМ дисциплима( Наука, Технологија, Инжињерство и Математика). 

Наставница Биљана Васић је са ученицама учествовала на такмичењу Пословни изазов у 

организацији Достигнућа младих у Србији. Ученице су освојиле 2. место и пласирале се на 

национално такмичење. 

Колегиница Биљана Васић и ученици су 17.03.2022.године у оквиру пројекта Е-medica 

учествовали  у видеоконференцији средњих школа из сектора Здравство под називом“ Е-

medica у Тјдену мозга.“ Учешће је било веома запажено. 



      

 

Наставник Смиљана Соларов је и у другом полугодишту наставила сарадњуса 

Природњачким музејом  у оквиру пројеката „Лековите биљке у нашој околини“. 

 Чланови стручног већа  су наставили  континуирано стручно усавршавање и у овој школској 

години. 

Чланови стручног већа су од стране колега који су онлајн присуствовали „Вебинар за средње 

стручне школе“ (март месец) упућени у значај и сложеност истог. 

Наставници су   приступили обуци   Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала  је за 

наставнике наше  школе почело  10.05. 2022.године. Реализација је била  путем интернета на 

платформи за учење на даљину Завода за унапређивање образовања и васпитања.Обука је 

обавезна  и  у категорији је обука од јавног интереса. 

Реализација наставе по посебном програму  за рад у условима пандемије вируса Covid - 19 је 

протекла по плану. Редовна настава је текла на почетку школске године непосредно у у 

школи, затим је настављена по комбинованом моделу и касније опет непосредном наставом 

у школи, како је и завршена школска 2021/2022.година. 

Измењен је школски календар због продужетка јесењег распуста, који је трајао од 

08.11.2021. до 12.11.2021. године.Сретењски распуст је измењен и трајао је од 14.-18. 02. 

2022. године, продужен је за 3 радна дана.Измењеним календаром је предвиђено да се за 

толико дана продужи школска година. Наставници су у складу са изменама  ускладили 

распоред  контролних вежби и оцењивања ђака.То је утицало и на померање блок наставе 

за матуранте и реализације исте.  

Због неповољне епидемиолошке ситуације у првом полугодишту2021/2022.године блок 

настава се одржавала у просторијама школе и ученици нису одлазили на наставне базе.  У 

условима комбиноване наставе, 3 дана су се реализовала у школи, а 2 дана је била онлајн 

настава.У условима непосредног рада у школи , блок настава се свакодневно одвијала у 

просторијама школе. 

Током другог полугодишта школске 2021/2022.године такође се   реализација  блок наставе 

одвијала непосредно у просторијама школе. 

У тренуцима када се епидмиолошка ситуација   побољшала реализована је посета 

Ботаничкој башти у оквиру блок наставе из предмета Фармакогнозија са фитотерапијом. 

Реализација  припреме ученика завршних разреда за матурски испит и тест провере 

стручних знања је успешно реализована. Матурски испит је успешно реализован и сви 

ученици који су приступили матурском испиту су исти и положили.  Наставници који су 

учествовали у реализацији истог су веома задовољни постигнутим резултатима ученика, 

имајући у обзир 2 године пандемије.  

 У самој реализацији испита дошло је до померања полагања практичног дела матурског 

испита због дојаве о подметнутиј бомби.   Ученици који су испит требало да полажу 

08.06.2022.године, испит су полагали 09.06.2022.године у послеподневној смени.  



      

 

Чланови стручног већа који држе наставу у одељењима у којима наставу похађају ученици 

који наставу прате по индивидуалном образовном плану су известили  да су ученици лепо 

напредовали, у  складу са ИОП-ом предвиђеним за њих понаособ. Успешно су завршили 

школску 2021/2022.годину. 

Ученици билингвалних одељења у другој, трећој и четвртој години су успешно савладали 

градиво и постигли задовољавајуће резултате. 

 Планиране активности у школској 2021/2022.годинаи, а које сеодносе  на  реализацију 

редовне и  блок наставе су омогућиле  даље напредовањеу складу са предвиђеним 

циљевима и исходима предмета. Ученици и наставници  су учествовали на различитим 

сајмовима, предавањима, такмичењима и пројектима у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом и могућностима наставника и ученика, а све у циљу даљег  

одвијања наставног процеса.  

 

8.9.Извештај стручно веће за област   

КОЗМЕТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА 
(Естетска нега, Масажа, Физикална медицина) 

 

 
У септембру месецу је конституисано стручно веће за 2021./2022. годину. Чланови стручног  
већа козметичке групе предмета чине: Миа Ранђеловић Ђујић, Сања Вуков, Милена Стикић, 
Хермина Ћосић, Татјана Јанковић, Сандра Станојловић, Јована Станисављевић и Невена 
Лазаревић.  
Руководилац стручног већа од ове године је Невена Лазаревић и она ће бити и наредне 
школске године, а потом на њено место долази Милена Вучуровић. 
Стручно веће одржало је укупно пет састанака (септембар, децембар, март, мај, јун). 
Веће је успешно је реализовало већину планираних   активности у школској  2021/2022. 
години према годишњем плану рада стручног већа. Епидемија корона вируса је у одређеној 
мери утицала на реализацију планираних активности. Активности које нису реализоване 
односе се на организовану посету ученика јесењем конгресу и сајму козметике, док је 
пролећна посета сајму била организована. 

 
На почетку школске године је урађена иницијална процена знања  што је показало да су 

резултати за нијансу слабији у односу на прошлу годину. На састанку стручног већа је 

договорено да наставници што више обнављају градиво од прошле године и повезују са 

садашњим градивом. 

Редовна настава је праћена по првом моделу до 20.9.2021.,када смо прешли на 

комбиновани модел. Настава је праћена по другом моделу наставе (комбинови модел) до 

22.11.2022. када се опет враћамо на први модел наставе (непосредно праћење наставе у 

школи) до краја првог полугодишта. Измењен је школски календар те је прво полугодиште 

завршено 31.12.2021., а почетак дугог је планиран за 24.01.2022. године. 

На састанцима смо анализирали успех ученика на првом класификационом периоду, на 

полугодишту, на трећем класификационом периоду а све са циљем побољшања успеха 

ученика. 



      

 

Успех на крају другог полугодишта за образовни профил козметички техничар је следећи: 

Укупан број ученика образовног профила Козметички техничар је 234. Од тога су 224 

девојчице и 10 дечака. Са позитивним успехом је завршило 233 ученика. Са одличним 

успехом 127 ученика (ученика са 5,00 је 20 ученика), са врло добрим успехом је 101 ученик, 

са добрим успехом је 5 ученика, довољних и недовољних нема. Неоцењен је један ученик из 

другог разреда. Средња оцена смера је 4,45. 

Сви ученици имају примерно владање. Похваљени су 184 ученика, а опомене имају 7 
ученика.  
Укупан број оправданих изостанака је 29212, што по ученику износи 124,84, укупан број 
неоправданих изостанака износи 580, што је по ученику 2,48 и укупан број изостанака износи 
29792 што по ученики износи 127,32. 
По индивидуалном образовном профилу имамо једну девојчицу са врло добрим успехом. 
Реализација блок наставе је почела у месецу октобру у школи и на даљину (комбиновани 
модел) према одлуци Педагошког колегијума школе у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом, а после непосредно у школи од 22.11.2021.  па до краја 
школске године.  
 Реализација блок наставе је почела у месецу октобру у школи и на даљину (комбиновани 
модел) према одлуци Педагошког колегијума школе у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом, а после је враћена на први модел наставе (непосредно 
праћење наставе у школи). Реализација блок наставе на наставним базама је заустављена по 
препоруци Министарства просвете Републике Србије а у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом. 
 

Матурски испит је реализован следећим редоследом:  

- Испит из језика и књижевности– српски језик и књижевност 7. јун 2022.  
- Испит за проверу стручно теоријских знања у виду теста 15. јун 2022.  
- Матурски практични рад 9. и 10. јун 2022.  
Од 56 ученика који су приступили полагању матурског испита, сва три сегмента матурског 

испит са позитивним успехом положило је свих 56 ученика. Ученици су постигли следећи 

успех: 

Матурски испит 

успех број ученика 

укупно IV 6 IV 7 

Одличан 28 4 24 
Врло добар 28 25 3 

Добар / / / 

Довољан / / / 

Средња оцена 4,50 4,77 4,25 

 
Одличан успех, просечна оцена 5,00 постигло је 15 ученика. 
 

Набавка потрошног материјала је 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. 

Због тога смо се и пријавили на јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу 

одлагања кривичног гоњења. Јавни конкурс је расписан ради доделе средстава у укупном 

износу од 500.000.000,00 динара. Предали смо све што је било потребно за конкурс али смо 

одбијени јер смо ставили да је период реализације 2023.година а требало је 2022. година. 

Договорено је да конкуришемо и следеће године. 

 

Чланови стручног већа  су се стручно усавршавали и у овој школској години кроз следеће 

семинаре, предавања и обуке акредитоване од стране Министарства просвете Р.Србије: 

- „Планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“, 

- „Храна и начини њене припреме који не доприносе превременом старењу коже“, 

- „Са стручњацима на вези 2 - безбедно током пандемије“, 

-„Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођењеелектронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала“, 

- Светосавска недеља, „Лековитост природе“ са одељењем II7. 

 У складу са Законом о уџбеницима изабрали смо уџбенике за период од 4 године. 
Чланови стручног већа треће групе стручних предмета активно су укључени у израду 
школског програма Фармацеутско-физиотерапеутске школе 2022-2026 године.  
Приправник Милена Стикић је положила час испред комисије у школи. 
На састанку стручног већа који је одржан у јуну месецу, извршена је подела часова на 
наставнике. 
 
 
 

 

8.10.Извештај стручног већа за област СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ФИЗИОТЕРАПЕУТ, МАСЕР 
(Масажа ,Здравствена нега и рехабилитација,Основи неге и рехабилитације, 

Кинезиологија,Физикалнатерапија,Кинезитерапија,Специјална рехабилитација ) 

 

Стручно веће за област стручних предмета образовног профила физиотерапеут, масер 

одржало је седам састанка у периоду од септембра 2021. године до августа 2022. године. 

Стручно веће 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 и предлог наставних јединица које се могу реализовати у оквиру 

интерног стручног усавршавања наставника,  

-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/трећег класификационог периода/другог полугодишта, анализа 

индидуалног плана подршке за ученике са сметњама у развоју и анализа рада са 

ванредним ученицима 

-Организација матурског испита за образовни профил физиотерапеутски техничар и 

завршног испита за образовни профил масер 

- Анализа резултата матурског и завршног испита 

-Реализација Светосавске недеље, 

-Усвајање Извештаја о реализованим активностима Стручног већа четврте групе 

предмета у току првог и другог полугодишта школске 2021/22. године. 

Анализом постигнућа ученика из вежби у току школске 2021/22. године закључено је да сви 

ученици имају позитиван успех. 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 утврђеном распореду. 

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 платформе. Са ученицима се контакт остваривао и путем мејл преписки и позива. 

Реализација наставе се одвијала према распореду који је усвојен на почетку школске 

2021/22. 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. 

Блок настава је реализована према усвојеном распореду. 

Стручно усавршавање наставника у периоду од 1. септембра 2021. до 30. јуна 2022. године: 

Акредитовани семинар:  

- Дигитална учионница- Тања Здравковић, Сања Петронијевић, Весна 

Гамбирожа, Драган Димитријевић, Горан Марић, Сузана Ловрета, Сузана 



      

 

Милетић, Александар Бисић, Мирјана Стаменић, Маја Мирковић, Тамара 

Савић, Марија Митровић 

- Менторска подршка ученицима средњих школа ромске националности у 

усешном завршетку школе, модул 1 – Весна Гамбирожа, 16 бодова 

- Менторска подршка ученицима средњих школа ромске националности у 

усешном завршетку школе, модул 2 – Горан Марић, 8 бодова 

- Акредитована обука: Етика и интегритет, 16 бодова – Тања Здравковић, 

Драгана Будимир,Марија Митровић 

-  Међународна конференција: „Дигитално образовање 2022.“ – Сања 

Петронијевић 

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. 

 

 

9.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

9.1. Извештај 

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

школскe 2021/22. године 

 

Чланови стручног актива: 

-Јасна Савић, директорка школе 

-Мелита Ранђеловић, стручна сарадница-педагог 

-Александра Ракићевић, наставница хемије 

-Донка Павић, наставница грађанског васпитања 

-Мирјана Стаменић, наставница групе стручних предмета 

-Представнца Савета родитеља Јелена Николић  

-Представнице Ученичког парламента:Уна Милићевић 1-6,  

Андријана Нагулић 1-7,Јана Тошић 3-6 

Стручни актив се састао седам пута током школске године. Због епидемиолошке ситуације и 

специфичних услова рада током првог полугодишта састананци су реализовани 

електронским путем, мејл размене , Гугл мит платформе. 

Акциони планом предвиђено је да се током школске године прете, вреднују и унапређују 

стандарди квалитета у оквиру следећих области квалитета:  

Програмирање, планирање образовно-васпитног рада 

Настава и учење 



      

 

Подршка ученицима 

Ресурси 

Током школске године чланови тима реализовали су следеће активности: 

- Израда плана рада Тима за за организацију и спровођење развојног плана за школску 

2021/2022. годину; 

- Израда акционог развојног плана школе за период 2021/2022.годину; 

- Праћење и анализа остваривањa приоритета одређених развојним планом школе: 

o Анализа школске документације: записници стручних већа, тимова; 

o 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. 

o Извештај тима самовредновања, анализирани су резултати. 

o Анализирана су постигнућа ученика: резултати иницијалних процена на почетку 

школске године, постигнућа ученика на првој класификацији и на крају првог 

полугодишта; учешће и резултати на такмичењима, учешће у пројектима, смотрама; 

o Праћени су ефекти прилагођавања и пружања додатне подршке ученицима који 

похађају наставу по ИОП-у, ученицима из осетљивих група; 

o праћена је реализација активности и превентивних мера у вези превенције епидемије 

ковид 19 инфекције; 

o праћена је реализација наставе на даљину; 

o праћена је и анализирана реализација стручног усавршавања наставника, стручних 

сарадника у области припреме и коришћења дигиталних алата за реализацију наставе 

на даљину, коришћење гугл учионице- званичне платформе за реализацију наставе на 

даљину. 

-Подношење извештаја о реализацији плана рада. 

- Израда акционог развојног плана школе за школску 2022/2023.годину. 

- Дат је предлог плана рада тима за наредну школску годину. 

Тимски рад свих чланова стручног актива за развојно планирање и укљученост већине 

запослених у предвиђене активности допринео је успешној реализацији  плана за школску 

2021/22. годину. 

 

9.2. Извештај о раду  

9.3. СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

школске 2021/22.године. 
 

Стручни актив за развој школског програма има седам чланова:  

1. Мелита Ранђеловић, стручни сарадник-педагог  
2. Виолета Самарџија, наставница хемије 



      

 

3. Маја Ћосовић, наставница стручних предмета 
4. Ивана Пашић, наставница фармацеутске групе предмета 
5. Бранислава Срдић, наставница математике 
6. Братислав Спасић, руководилац стручних предмета 
7. Хермина Ћосић,наставница козметичке групе предмета 

 

Током школске 2021/22. године, одржана је осам састанака Стручног актива за развој 

школског програма. Све планиране активности су  реализоване по предвиђеној 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. 

У периоду март-јун 2022.године реализована је израда новог Школског програма 

Фармацеутско-физиотерапеутске школе за период 2022-2026.године. Чланови стручног 

актива у сарадњи са стручним већима, тимовима израдили су документ који је Школски 

одбор усвојио на седници 30.јуна 2022.године. 

 

 

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ШКОЛСКИХ  ТИМОВА 

 

10.1. Извештај   

ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ИОП 

 

Чланови Тима за инклузивно образовање у школској 2021/2022. години су: 

1. Марија Црнојевић, координатор тима 

2. Весна Гамбирожа 

3. Горан Марић 

4. Биљана Петровић 

5. Ирена Марковић 

6. Андријана Кнежевић Узелац 

7. Јасна Савић 



      

 

Тим за инклузивно образовање је током школске године реализовао 6 састанака. 

Први састанак је одржан 06.01.2022. године када је конституисан тим. Извршена је анализа 

уписа деце која су уписана на основу школовања по индивидуалном образовном плану и на 

основу упута здравствене комисије. 

Договорени су термини састанака са родитељима и задужења око прикупљања и анализе 

релевантне документације. 

Други састанак је одржан 20.10.2022. године. Састанку су присуствовале и одељењске 

страешине ученика за које утврђено да је потребна додатна подршка. Договорени су кораци 

и задужења око израде индивидуалних образовних планова. 

Трећи састанак је одржан 15.12.2022. на коме је разматрана реализација свих предвиђених 

активности, као и евалуација индивидуалних образовних ппланова. 

Четврти састанак је одржан 01.03.2022. на коме су разматране активности реализације 

планова и евалуације индивидуалних образовнух планова. Разматране су потребе за 

унапређењем пружања додатне подршке. 

Пети састанак је одржан 31.05.2022. на састанку је анализирана евалуација и реализација 

индивидуалних образовних планова. Разматран је успех ученика и потребе за пружањем 

додатне подршке како би ученици успешније завршили школску годину. 

Шести састанак је реализован 04.07.2022. Извршена је анализа активности ученика и 

наставника током школске године. Израђен је план рада Тима за школску 2022/2023.годину. 

 

 

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 2021/2022. 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 2021/2022. директор „Фармацеутско-физиотерапеутске школе“ именовао два 
ментора, Марић Горана и Гамбирожа Весну. 

 



      

 

Добитници стипендије за школску 2021/2022. годину, почев од септембра 2021. године из 
„Фармацеутско-физиотерапеутске школе“ су: 
- три ученице из другог разреда 
- четири ученика из трећег разреда 
 
Током менторског ангажовања смо обављали следеће задатке: 

 

 Упознавањеи подсећање ученика са улогом ментора и подршком коју може да им 
пружи; 

 Пружање подршке за што потпунијим укључивањем у одељење и социјализацију ван 
школе; 

 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). 

 

 
 

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 2021-2022.године реализоване су следеће активности : 

  ПРЕВЕНТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 



      

 

-Формиран је Тим који чини  16 чланова ( директорка школе, секретар школе,2 стручна 

сарадника, 8 наставника ; 3 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 (01.09.2021.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. 

 

- 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,: Обележавање Међународног дана деце 

Новембар: Типови конфликта и адекватни начини разрешавања конфликата, асертивна 

комуникација, Учествовање на фестивалу филмова  о особама са инвалидитетом: 

обележавање Међународног дана толеранције 

Децембар: Обележавање дана толеранције; Какав је ваш приступ конфликту; Одговорност за 

сопствене поступке; Свакодневни бон тон, Дан борбе против АИДС-а; Светски дан Људских 

права; Међународни дан миграната 

Јануар: Обележавање Међународног дана сећања на жртве холокауста 

Фебруар: Светски дан Социјалне правде 

Март: Међународни дан жена, родна равноправност; Обележавањер дана за елиминацију 

расне дискриминације;  

Април: Обележавање Светског дана здравља,  

Мај: Обележавање Светског дана за културну разноликост, за дијалог и развој 

Јун: подсећање на Дан невине деце жртве агресије; Светски дан избеглица, Светски дан 

борбе против дрога 

 

- 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 у Правилник 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 школске године 2021-2022. године је  спроведено је низ превентивних активности, 

како од стране чланова Тима, тако и од стране наставника у школи и то: 

- У току првог полугодишта на предлог Тима, одељенске старешине су на часовима 

одељенске заједнице спроводиле активности на тему превенције дигиталног насиља и 

дискриминације. 

- Члан Тима Сања Ђуричић, је у циљу превенције,   у октобру месецу  реализовала радионицу 

на тему Насиља у одељењу 2-1. 

- У школи је реализовано предавање на тему Трговине људима. 

- На часовима грађанског васпитања су одржане радионице на тему рода и пола, 

дискриминације и толеранције 

- Ђачки парламент је организовао „Вече лепих уметности“, на коме је било речи о 

превенцији насиља 

-На часовим медицинске етике је било речи о ненасилној комуникацији, превенција 

психичког и социјалног насиља 

- Посета Музеју науке и технике, изложба „Танка линија између лека и отрова“ 

- Предавање на тему психоактивних супстанци у организацији Одељења за превенцију 

наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика МУП-а Србије (предавању присуствовали 

ученици одељења 2-1) 

- радионице на тему Лична одговорност за донете поступке 

-   Наставнице  Јелена Стојиљковић и Бојана Лукић Милошевић водиле ученике завршних 

разреда (4/1,4/7 и 4/4) на представу „Ана Франк“, где су ученици након одгледане представе 

учествовали у разговору са глумцима на тему холокауста, развијајући следеће компетенције: 

компетенција за целоживотно учење, комуникација, одговорно учешће у демократском 

друштву и естетичка компетенција 

-   Дана 29. априла наставница Бојана Лукић Милошевић је организовала и реализовала 

корелативни час са колегиницом Аном Анић на тему „Безбедна комуникација на интернету“  

(час је реализован у одељењу 4-4), као превентивна  активност на тему дигиталног насиља 

-  У јуну месецу је у холу школе у оквиру пројекта Квалитетно образовање за све, у сарадњи 

са ученицима првог разреда , организована  изложба „На путу демократије слажемо 

слагалице емпатије,  језика и интеркултуралности“ 

- Као једна од превентивних активности у  априлу месецу је у школи спроведено онлајн  

истраживање на тему Насиља. Циљ истраживања је био процена ученика каква је 

тренутна ситуација у школи  што се тиче насиља, дискриминације, безбедности  у 

школи.  У истраживању је учествовало ученика и неки од закључака су били следећи: 

- ученици су се изјаснили да се осећају безбедно у школи 

- већина ученика зна коме треба да се обрати у случају да се насиље деси 

- да им недостаје више предавања на тему насиља, као и трибине на исту тему 



      

 

- На основу резултата истраживања планиране су и активности Тима за наредни 

период 

                                                      ИНТЕРВЕНТНЕ  АКТИВНОСТИ  

 

У току школске 2021-2022 године је пријављена су следеће ситуације насиља: 

-први ниво- 

- у првом разреду су пријављене две ситуације, у питању је било дигитално и физичко 

насиље. У складу са тим је спроведен појачан васпитни рад са учесницима. 

- у трећем разреду је пријављена једна ситуација у питању је било физичко и вербално, у 

складу са тим је спроведен појачан васпитни рад са учесницима. 

- трећи ниво- 

-у трећем разреду је пријављена  ситуација  насиља трећег нивоа и то у одељењу 2-1. Због 

специфичности ситуације у прилогу извештаја је и Оперативни план заштите као и 

Оперативни план појачаног васпитног рада за ученике који су учествовали у ситуацији. 

Такођесу у прилогу наведене све активности које су предузете од стране одељенског 

старешине, чланова Тима и осталих запослених у школи у  циљу што ефикаснијег решавања 

дате ситуације.  

 

 

10.3. Извештај о раду     

ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

Чланови тима: Марија Црнојевић,Мелита Ранђеловић, Биљана Васић,Ана Јаковљевић, Тања 

Станковић,Сања Ђуричић, Сузана Ловрета и одељенске старешине. 

Тим се у првом и другом полугодишту школске 2021/2022 години бавио активностима-

темама: 

- развој предузетничких компетенција- такмичење Пословни изазов 

- међународна сарадња у оквиру пројекта Е медика са стучним школама у 

области здравства и социјалне заштите и пројекат оснаживања девојчица. 

- Међународни пројекат Ноћ Истраживача, школа сарадник 

- професионална оријентација и избор будућег занимања у оквиру активности 

информативног центра Фондације Темпус ученици завршних разреда су 

остварили учешће на вебинару за ученике, као и кроз разговоре са педагогом 

и психологом о даљој професионалној орјентацији. 

- сарадња са образовним инситуцијама 

- промоција школе 

 У првом полугодишту  школске  2021/2022.години тим за каријерно вођење и саветовање  

одржао је 3 састанка и реализовао следеће активности са ученицима школе:                                                



      

 

август -септембар 

Формирање тима и израда плана активности. Информисање чланова тима о садржају и 

задацима професионалне оријентације и каријерног вођења.Присутни чланови тима. 

септембар- октобар.  

- 11.10.2021 Презентација факултета за Менаџмент, економију и финансије Због постојеће 

епидемиолошке ситуације презентације је одржана он лине. 

- 28.10.2021 Циклус представљања факутета ,Студентски културни центар, Ученици су 

могли да се упознају са активностима Математичог факултета, електротехничког 

факултета и Факултета организационих наука. 

- Активности у оквиру Ерасмуса. Учешће на вебинарима: Како да одеш на омладинску 

размену или волонтирање у иностранству? 

- 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. 

- Учешће у међународном школском пројекту  Girls go cirkular.Пројекат се реализује у 

временском периоду октобар-децембар.                                                                                                        

Пројекат се спроводи у Бугарској,Грчкој, Мађарској,Италији, Пољској, Португалу, 

Румунији и  Словенији.Пројекат је намењен оснаживању девојчица и девојака у области 

СТЕМ дисциплина- наука, технологија, инжењерство и математика. Циљ програма је да 

ученицима приближи теме у области циркуларне економије и омогући им да кроз он 

лине модуле развије предузетничке и дигиталне вештине како би прошириле своја 

интересовања у различитим областима и повећале учешће жена у дигиталним и 

предузетничким сферама. 

- 26.10.20201 Учешће на Националној Euroguidance конференцији и такмичењу. 

- Школа здравог живота  је активност којом смо спредставилишколу и учествовали на 

такмичењу. 

- 14.10.2021Радионица СКЦ Знањем до будућности –Напиши свој први CV. На радионици 

су учествовале ученице 3-2 Тијана Глигоријев и Андреа Ивановић 

новембар 

- 24  и 25.11.2021 Ученице Сара Симоновић, Стојановић Андријана и Симонида Копривица 

учествовале су на редионалном такмичењу Пословни изазов у организацији Достигнућа 

младих. Ученице су заступајући Фармацеутско-физиотерапеутску школу осмислиле 

изградњу вертикалних башти у насељима уз помоћ кога би решиле многојне проблеме 

које се односе на екологију. Освојиле су 2. место и пласирале се нанационално 

такмичење. 

- Активности у оквиру Ерасмуса. 30.11.2021Учешће на вебинарима:Студирај у Србији. 

децембар 

- Активности у оквиру Ерасмуса. 06.12.2021Како успешно креирати нови  Еуропас CV  ?                                                  

15.12.2021Учешће на вебинарима:Шта након средње школе? 

- Чланови тима за каријерно вођење и саветовање презадовољни су реализованим 

активностима у датој епидемиолошкој ситуацији. 

јануар- фебруар 



      

 

- 08-09.02 .2022 У организацији Достигнића младих  реализује се национално такмичење 

Пословни изазов. Ученице наше школе Сара Симоновић, Андријана Стојановић и 

Копривица Симонида су се пласирале на национално такмичење. На састанку је 

договорено о припремама и начину реализације такмичења.  

- Одржан  је састанак школских координатора за Е медику и договорено о даљим 

активностима. У плану је он лине конференција 17.03 на којој се и наша школа 

представља. Овом приликом договорили смо се да ментори пројеката са својим 

ученицима  представе школу 

-У току ове године организована су дав сајма образовања  

- Регионални виртуелни сајам образовања- На који ћеш факс? на коме се представљају 200 

високошколских установа из Србије и земаља региона.14.2.2022 године 

- Први виртуелни сајам образовања  Универзитета у Београду, 29.-30.03.2022. године. 

- На састанку је договорено да одељенске старешине часу одељенске заједнице посете уз 

помоћ линка сајмове и објасне ученицима како да користе линк. 

 март 

- Представљање Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Светској недељи мозга 14-

20.03.2022. године, Активности школе /ученика/ наставника током пандемије COVIDOM-

19  05.05.2022 године. 

- У оквиру пројекта Inno School- социјално предузетништво одржане су активности: 

- представљање дигиталног наставног алата за учење о предузетништву, 25.02.2022 

године. 

- завршна конференција 10. фебруара.2022 године-представљање резултата и сумирање 

утисака и препорука школа из 9 земаља. 

- сумирање резултата пројекта 14.03.2022 године. 

- И ове године чланови тима успешно мотивишу ученике на укључење на вебинаре које 

организује Ерасмус, а који су од великог значаја за професионалну орјентацију и даље 

каријерно усавршавање. 

- Учешће на пројекту WeSkill/ Wellness and Spa Tourisam Sectoral Skill' s Development We Skill 

/Велнес и спа туризам секторски развој вештина. Пројекат се реализује током целе 

године. Кординатор пројекта је Саља Вуков, а учествују наставнице Биљана Васић и Весна 

Гамбирожа. 

април- јун 

- Вебинар: Путуј Европом: учествуј у DiscoverEU такмичењу за осамнаестогодишњаке 

08.04.2022 

- Онлајн радионица за средњошколце: Како написати добар CV? 08.04.2022 

- Вебинар: Студирај у Србији 30.06.2022 

- 14.06.2022 Међународни пројекат Ноћ истраживача.Учешће школе на пројекту. .На 

састанку договорене две радионице јоје ће се реалиовати у Библиотеци града Београду у 

наредној школској години. 

 



      

 

10.4. Извештај 

ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Током школске 2021/2022. године одржано је четирисастанка Тима. 

Тим је конституисан на првом састанку одржаном у септембру 2021. године, на којем је за  
координатора изабрана Ивана Милојевић, за заменика координатора је изабрана Јелена 
Стојиљковић, а за записничара Тамара Савић. На истом састанку је и утврђен план рада, 
области праћења и подељена су 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). 
На децембарском састанку промишљано је о форми предавања о међупредметним 
компететенцијама за Наставничко веће школе, које је предвиђено планом рада Тима, и 
договорено је да презентацију осмисле и реализују Тамара Савић, Маријана Милосављевић 
и Ивана Милојевић у јануару месецу 2022. године. На истом састанку, Јелена Стојиљковић је 
упознала чланове Тима са пројектим активностима у оквиру драмске групе Хоп Ла,под 
радним називом : „Расветљавање случаја масовног тровања у ћупријском затвору 
1875.“позвавши све присутне да узму учешће у овом пројекту.И додала да би корелацијско-
интегративни задатак Тима био у планирању и инструктивном раду са Театром Фармакопеа 
при повезивању садржаја унутар и међу предметима. Кроз овај истраживачки позоришни 
пројекат чланови Тима ће пратити развијање међупредметних компетенција ученика у 
оквиру свог предмета и/или кроз пројекат.  

На фебруарском састанку координатор Тима, Ивана Милојевић, упознала је чланове о  
резултатима гугл упитника Међупредметне компетенције у настави и ваннаставним 
активностима, које је реализовано у периоду од 21. до 28. јануара 2022. године. Упитник је 
попунило 60 наставника, педагог и директорка школе. Након анализе постигнутих резултата, 
Ивана Милојевић је истакла да је интерно стручно усавршавање успешно реализовано и да 
је средња вредност постигнутих резултата 17 од максималних 23 бода (шире у записнику од 
24. фебруара 2022.).  

На јунском састанку Ивана Милојевић информисала је чланице Тима да је уоквиру пројекта„ 
Квалитетно образовање за све“ у организацији Савета Европе одржана обука „Тренинг за 
тренере“ у Сокобањи од 18. до 20.маја 2022. године, којој су присуствовале Донка Павић, 
Јелена Стојиљковић и Ивана Милојевић. Последњи сегмент обуке била презентација 
примера добре праксе, приликом које су представљене активности наше школе: снимање 
ученичког  „Људи говоре“ (ментор Ивана Милојевић),  Плава штица-сарадња са 12. 
Босифестом „Прозиран свет“ (ментор Донка Павић)и „Мирис бадема“ одељењског 
позоришта Театра Фармакопеа (ментор Јелена Стојиљковић). Атмосфера на тренингу је била 
врло подстицајна за учење и размену  искустава са колегама из различитих школа које су у 
истом пројекту. Као резултат тога, чланице пројектног тима су успоставиле сарадњу са две 
средње школе-Техничком школом из Ужица и Пољопривредно-хемијском школомиз 
Краљева са којима ћемо имати заједничке пројектне активности кроз размену примера 
добре праксе и вршњачко учење у школској 2022/23.години. На истом састанку договорено 
је да извештај Тима за школску 2021/2022. годину  уради Ивана Милојевић.  



      

 

Током  школске 2021/2022. године реализоване су следеће активности кроз које су развијане 
међупредметне компетенције: 

1. Реализован је пројекат  Унапређивање међупредметне компетенције ученика 
,,Одговоран однос према здрављу” у организацији МПНТР.  
Пројекат је предвидео обуку стручног сарадника. Обуку је прошла стручна сарадница 
педагог Мелита Ранђеловић, која је током септембра месеца у виду мини обука 
представила пројекат, теме и садржаје, поделила електронске материјале 
наставницима. 
Током септембра месеца неколико наставника је реализовало неке теме: 
-српски језик и књижевност /Биљана Петровић) дала је тему првог писменог рада 
,,Мој допринос здрављу планете'' 
- на часу енглеског језика (Снежана Спаравало) реализовала је активност под називом 
,,Загађење вода на планети''. 
Ова два примера прослежена су ШУ као пример добре праксе реализовања 
међупредметне компетенције  одговоран однос према здрављу. 

1. У септембру месецу Фармацеутско-физиотерапеутска школа, као школа партнер 
CEDEUM-а, и Театар Фармакопеа примили позив да узму учешће на Битеф 
Полифонији. Такође, активности (представе) Битеф полифоније увршћене су у 
акциони план школе у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, па су, с тим у 
вези, наставнице Јелена Стојиљковић и Бојана Лукић Милошевић водиле ученике 
завршних разреда (4/1,4/7 и 4/4) на представу „Ана Франк“, где су ученици након 
одгледане представе учествовали у разговору са глумцима на тему холокауста, 
развијајући следеће компетенције: компетенцију за целоживотно учење, 
комуникацију, одговорно учешће у демократском друштву и естетичка компетенцију. 

2. Током септембра на редовним часовима Предузетништва у оквирупрвогмодула и 
наставне јединице Профил успешног предузетника у одељењима 3/5, 4/2, 4/3, 4/4, 
4/6 и 4/7 ученици су развијали компетенцију одговоран однос према здрављу, с 
посебним акцентом наментално и физичко здравље, али и компетенције везане за 
сарадњу, одговорно учешће у демократском друштву и комуникацију.  

3. Маријана Милосављевић је била координатор тродневне посете(18.10-21.10. 2021.) 
наставница шпанског колеџа „Tres Olives“ из Мадрида,у оквиру Еразмус пројекта. Циљ 
посете је била размена искустава наставника стручних предмета, сагледавања 
школског система у Србији и организације наставе у средњим стручним школама и 
посета партнера школе у чијим организацијама се остварује практична настава. У 
оквиру ове посете, Маријана Милосављевић је 19. 10. 2021. године  одржала угледне 
часове из Козметологије Препарати за чићшење коже у одељењу 4-2. Часови су 
реализовани са акцентом на стицање међупредметних компетенција, дигиталних и 
комуникационих вештина ученика и хоризонталном повезивању градива из предмета 
фармакогнозија са фитотерапијом, фармацеутска технологија и козметологија.  

4. Истог месеца, Смиљана Соларов је била координатор радионице „Лековите биљке у 
нашој околини“, реализоване 21. октобра 2021. године, у сарадњи са Природњачким 
музејем, у којој су учешће узели ученици одељења 2-1, а кроз коју су развијане  
компетенције: сарадња, комуникација и рад са подацима и информацијама.  

5. Токомоктобра, новембра и децембра у оквиру другог модула и наставних 
јединицаТрагање за пословним идејама, Процена пословних могућности за нови 
пословни подухват, Свот анализа, Истраживање тржишта (састављање 
упитника/анкете)  из предмета Предузетништво ученици завршних разреда су 



      

 

развијали компетенције сарадње и решавање проблема,  одговоран однос према 
здрављу, и у оквиру часова Израде маркетинг плана развијали су и естетичку 
компетенцију, развијајући компетенцију одговорно учешће у демократском друштву, 
предузимање иницијативе и орјентације ка преузетништву са циљем да осмисле 
дизајн производа и/или услуге. 

6. Донка Павић, Јелена Милосављевић и Ивана Милојевић су кроз наставу Грађанског 
васпитања, Биологије и Српског језика и књижевности у одељењима другог и четвртог 
разреда ( 2-1, 2-3, 2-4, 2-7 и 4-6) учествовалеонлајн на 12. Међународном филмском 
фестивалу особа са инвалидитетом-Босифест од 18. до 23. октобра 2021. године, 
кроз које су код ученика поменутих одељења развијане компетенције: одговорно 
учешће у демократском друштву и комуникација.  

7. У октобру је започет тромесечни међународни школски пројекат Girls go circular, који 
је намењен оснаживању девојчица и дечака у оквиру СТЕМ дисциплина-наука, 
технологија, инжењерство и математика, са циљем да се ученицима приближе теме у 
области циркуларне економије и омогући да кроз онлајн модуле развијају 
предузетничке и дигиталне вештине. Координатор пројекта је Биљана Васић.  

8. Од 7. до 10. новембра2021. Маријана Милосављевић је боравила у Прагу на ТЦА 
догађају Come and See, где је са колегама из Европе разменила искуства и начине 
функционисања образовних система.  

9. Биљана Басић је била ментор ученицама 4-2 Сари Симоновић, Андријани Стојановић 
и Симониди Копривици, које су 24. и 25. новембра 2021. године учествовале на 
регионалном такмичењу Пословни изазов у организацији Достигнућа младих, 
освојивши 2. место и тако се пласирале на национално такмичење.  

10. Дана 15.12.2021.  успешно је реализована прва радионица истраживачког позоришног 
пројекта под радним називом: „Расветљавање случаја масовног тровања у 
ћупријском затвору 1875.“Радионицу је модерирала Анђелка Николић, редитељка, а 
опсервирана је од стране драматурга, Димитрија Коканова и ментора Театра 
Фармакопеа, Јелене Стојиљковић. У другом полугодишту школске 2021/2022. године 
ученици одељењског Театра Фармакопеа имали су још две радионице са 
позоришним експертима, Анђелком Николић и Димитријем Кокановим у марту и 
мају. Са ученицима Театра Јелена Стојиљковић је реализовала шест радионица 
процесне представе „Мирис бадема“ од фебруара до маја. Ученици су кроз 
позоришно истраживање оснажили свих једанаест компетенција: комуникацију, 
естетичку компетенција, рад са подацима и информацијама, сарадњу, дигиталну 
компетенцију, решавање проблема, одговоран однос према околини, одговоран 
однос према здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, компетенцију за 
животно учење, предузимљивост и предузетничку компетенцију. 

11. Дана 3.фебруара 2022. године одржан јечас Латинског језика са темом Трећа 
деклинација у одељењу 1/3, приликом које су ученици развијали компетенцију 
комуникације,дигиталне писмености, као и одговоран однос према здрављу и 
сарадњу. 

12. Снежана Спаравало је дана 1. марта 2022. одржала час о претераној употеби 
антибиотика "Vocational text Antibiotic Overuse", у одељењу 4-2 , приликом којег су 
ученици развијали компетенцију одговоран однос према здрављу.  

13. У оквири пројекта „Е медика“ 17. марта 2022. године наша школа је учествовала у 
„Недељи мозга“ на међународној конференцији средњих школа у области здравства. 
Тему Ароматерапије представиле су ученице одељења 4-2, Сара Симоновић, 
Симонида Копривица и Андријана Стојановић под менторским вођством Маје 
Павловић, уз координацију Биљане Васић.  



      

 

14. Током марта у оквиру трећег модула и наставне јединице Инжењеринг вредности 
предмета Предузетништво ученици завршних разреда су развијали међупредметне 
компетенције везане за бригу о здрављу, бригу о заштити животне средине са 
акцнетом на одрживи развој уз очување природних ресурса, одговорно учешће у 
демократском друштву као и естетичку компетенцију кроз развој нових видова 
паковања производа и амбалаже која је еколошка и неугрожава животн усредину, а у 
оквиру наставне јединице Информационе технологије у пословању ученици су 
развијали дигиталне  компетенције кроз радионицу у вези са безбедношћу на 
интернету.  

15. Истог месеца библиотечка секција школе са ментором Донком Павић организовала је 
обележавање Светског дана поезије и шума- 21.март, кроз које су ученици чланови 
секције развијали естетичку компетенцију, комуникацију и одговоран однос према 
околини. 

16. Корелативни час предмета Српски језик и књижевност, Српски језик и вештине 
комуникације и Медицинске информатике „Безбедна комуникација на интернету“ 
реализизовале су Бојана Лукић Милошевић, Ана Анић и Ивана Милојевић, 29. априлa 
2022 у одељењу 4-4, приликом којег су ученици развијали компетенције: 
комуникације, сарадње, решавање проблема и дигиталну компетенцију.  

17. У току месеца априла у организацији Ученичког парламента и менторима Аном Ерор 
и Славицом Марковић са успехом је реализована хуманитарна акција,приликом које 
су ученици развијали компетенције: комуникације и одговорно учешће у 
демократском друштву.  

18. Поводом обележавања 2022. године као „Европске године младих“, током априла и 
маја, билингвално одељење 2/1 радило је на пројекту под називом „И млади ће 
наследити свет!“ (And the youth shall inherit the world!). Подељени у пет 
тимова, ученици су успели да својим креативним радовима пошаљу снажну поруку, а 
приликом рада на пројекту равијали су: компетенције за целоживотно учење; 
комуникацију, рад са подацима и информацијам, дигиталну компетенцију, решавање 
проблема, сарадњу, естетичку компетенцију и предузимљивост.  

19. Дана 16. маја 2022. године одељење 1-2 са наставницима верске наставе и историје, 
Божидаром Павловићем и Гораном Димићем, посетило је Историјски јеврејски музеј. 
Циљ посете је био упознавање ученика са постојањем и радом музеја, са посебним 
освртом на холокауст који се догодио на територији Београда и у тадашњој 
Краљевини Југославије током Другог светског рата, приликом које су ученици 
развијали компетенције сарадње и одговорно учешће у демократском друштву.   

20. Дана 22. јуна 2022. Године отворена је изложба ученичких ликовних радова на тему 

демократске културе и ширења компетенција демократске културе. Ученици првог 

разреда су израђивали ликовне радове на тему три компетенције демократске 

културе: емпатија; отвореност према другим културама, као и другим уверењима, 

погледима на свет и праксама; језичке, комуникативне и вишејезичке вештине. На 

изложби је представљен и лик и дело Надежде Петровић, хуманитарца страдалог у 

Првом светском рату. Изложбом је обележен Дан демократске културе, а изложба је 

носила назив "На путу демократије – слажемо слагалице емпатије, говора и 

интеркултуралности". Изложбу су организовале и реализовале наставнице Славица 

Марковић, Донка Павић и Бојана Лукић Милошевић. Истог дана Донка Павић са 

библиотечком секцијом школе организовала је промоцију књига лекара- писаца: 

Змаја, Лазаревића, Булгакова, Чехова, Дојла и Јалома, кроз коју су ученици развијали 



      

 

компетенције: одговорно учешће у демократском друштву, естетичку компетенцију и 

сарадњу.  

21. На музичком фестивалу „Звездријада 2022“ крајем јуна месеца су наступили чланови 
музичке секције школе са ментором, Аном Ерор, и том прилком ученице 3-5 и 3-6 су 
развијале комуникацију и естетичку компетенцију.  

22. Дана 1. јула 2022. године у Вршцује одржан 28. Округли сто о даровитима са темом     
" Афективне димензије личности и остварење даровитости". На овом међународном, 
научном скупу кроз лингвистички приступ датој теми, Јелена Стојиљковић је 
презентовала анализу истраживања одговора ученика другог разреда Фармацеутско 
– физиотерапеутске школе (одељења 2-2 и 2-3) на задате процесне сегменте 
истраживања, кроз које су ученици поменутих одељења развијали следеће 
компетенције: комуникацију, сардњу, рад са подацима и информацијама, сарадњу, 
естетичку компетенцију и  решавање проблема.   

 

 

10.5. Извештај   

ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

У току  школске 2021/2022., Тим за професонални развој је одржао је пет  састанка. Тим 

броји осам чланова и то су: 

1. Јасна Савић, директор школе 
2. Мелита Ранђеловић, педагог 
3. Петар Алексић, наставник 
4. Оријана Стефановић, наставник, 
5. Јована Станисављевић, наставник, 
6. Ана Јаковљевић,наставник 
7. Драгана Михајловић,наставник 
 8.   Невена Лазаревић, наставник. 

 

Према усвојеном Плану Тима за професионални развој за школску 2021./2022. годину, 

чланови Тима су успели да реализује све планиране активност за период септембар – јуни.  

Главна задужења Тима за професионални развој су: 

 утврђивање приоритетних области стручног усавршавања наставника, 

 вођење евиденције о оствареним сатима стручног усвршавања наставника и стручних 

сарадника, 

 праћење реализације активности везане за увођење приправника у посао , 

 израда и подношење Извештаја о реализованом стручном усавршавању запослених, 

 пружање подршке запосленима у састављању извештаја, порт фолија наставника и 

стручних сарадника. 



      

 

Од значајнијих реализованих обука, током првог полугодишта, треба истаћи обуку од јавног 

интереса у организацији Центра за образовне политике под називом „Обука за планирање, 

спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика“, коју је похађало  осморо 

представника наше школе (наставника/стручних сарадника/руководство школе). Обука се 

одржавала онлајн, од 14.09. до 8.10.2021.  и носи 24. бода, а позив за обуку упутило је 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Друга значајна обука, реализована је 

током маја, од 10.05.2022. у трајању од шест недеља , где су сви наставници и стручни 

сарадници, као и директорка школе похађали обуку  од  јавног интереса „Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигитално образовних материјала“. Обука је организована онлајн у целости од стране 

Завода за унапређивање образовања и васпитања и носи 19.5 бодова. 

Због добијања сертификата са екстерне обуке коју су прошли сви запослени, одржане у 

мају/јуну Извештај о стручном усавршавању за други циклус – децембар/јули биће 

састављен накнадно, средином августа како би запослени могли да унесу податке о 

завршеној обуци у табеле за праћење сталног стручног усавршавања запослених по 

стручним већима. 

У току текуће школске, 2021/2022. године имамо пет приправника. То су: 

1. Горан Димић (историја), ментор Дарко Кмезић (Седма гимназија), 

2. Милена Стикић (естетска нега), ментор Хермина Ћосић, 

3. Јована Станисављевић (естетска нега и масажа), ментор Сања Вуков.  

 4. Јована Стојановић – Дубравка Виторовић (ментор), и 

5.  Сандра Станојловић – Миа Ранђеловић Ђуић (ментор). 

Током ове школске године троје наших приправника је успешно завршило приправнички 

стаж. Колегиница Јелена Милосављевић (биологија) је 9.09.2021. имала успешну одбрану 

наставног часа пред члановима комисије, док је колега Горан Димић је одбранио час пред 

комисијом 24.11.2021. У току другог полугодишта текуће школске 2021/2022. , колегиница 

Милена Стикић (естетска нега) је успешно одбранила час пред стручном комисијом  

20.05.2022. године. 

У току јешколске 2021/2022. донет је нови Правилник о вредновању сталног стручног 

усавршавања запослених у ФФШ у складу са новим правилником о стручном усавршавању и 

напредовању запослених, који важи од 19.11.2021.. 

О свим новинама везаним за нови правилник о сталном стручном усавршавању и 

напредовању наставника и стручних сарадника у звања, сви запослени су  били  упознати од 

стране Тима за професионални развој на предходно одржаном састанку  Педагошког 

колегијума, 23.12.2021. и Наставничком већу, 30.12.2021.. 

Чланови стручних већа су у датом краћем периоду у оквиру својих стручних већа слали своје  
предлоге  за евентуалне измене и допуне постојећег ФФШ Правилника о стручном 



      

 

усавршавању запослених,  Тиму за професионални развој, како би  оне могле бити унете у 
постојећи Правилник, уколико је потребно до наредног састанка Школског Одбора. 

 Нови Правилник о стручном усавршавању и напредовању у ФФШ усвојен је  31.12.2021. на 
састанку Школског Одбора, а садржи  мање промене по датим активностима  у односу на 
предходни правилник. Овај правилник је по усвајању Школског Одбора, благовремено 
прослеђен свим руководиоцима стручних већа по областима, како би се сви чланови већа 
упознали са њиме. 

 

10.6. Извештај 

ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

Током школске 2021/22  године тим за маркетинг  имао је укупно 5 састанака који су због 

различитих распорада наставе наставника организовани онлајн путем ГУГЛ мит платформе. 

У плану и програму рада тима за маркетинг плаиране су активности предствљања школе на 

различитим манифестацијама као вид промотивне активности. 

Школску годину смо започели промоцијом школе у међународном окружењу у  

оквиру Ерасмус пројекта „2020-1-ES01-KA116-080312 EU-FP 7.0 Job placement in 

Europeученици Лазар Живковић и Милица Илић из одељења 4-1 представили су рад  

Фармацеутско-физиотерапеутске школе кроз презентацију активности и организације школе.  

У оквиру међународног ТЦА пројекта „Come and see“ наставница Маријана Милосављевић 

представила је школу колегама из Немачке, Италије, Чешке, Белгије, Норвешке и Украјине. 

У оквуру активности из плана и програма припремили и креирали  флајер на Енглеском 

језику којим укратко представљамо школу на међународном пољу. 

Креирали су и налепнице за козметичке препарате које делимо као рекламни материјал, и 

којима представљамо рад наших ученика. Затим је иновирана презентација у ппт формату 

школе коју смо послали ОШ"Филип Кљајић Фића"како би била доступна њиховим ђацима. 

Ова активност школе спроведена је као вид онлајн представљања школе. 

Написани су текстови за сајт школе у којима ћемо представити рад на домаћим и 

међународним пројектима, како би будући ученици и њихови родитељи били упознати са 

радом школе. 

У току априла и марта месеца били смо и излагачи на сајмовима  образовања на општини 

Вождовац 24.03.2022.  УСТАНОВИ  ВОЖДОВАЧКИ ЦЕНТАР ШУМИЦЕ, који је окупио више од 

50 излагача из бројних средњестручних школа и гимназија, са преко 1000 посета ђака и 

њихових родитеља. 

Сајам образовања на општини Звездара  одржан је у холу Београдске академије пословних и 

уметничких струковних студија, 20. априла 2022, Сајам образовања је одржан у склопу 



      

 

Београдског фестивала образовања, културе, уметности и спорта - ФОКУС, у организацији 

БАПУСС.  

Спортским активностима школа је промовисала рад својих ђака али и наставника. 

Учешће на Београдском маратону, са 3 екипе (1 насатавници и 2 ђаци) у штафетном 

полумаратону школа је промовисала неговање спортског духа и активости што је у скалду са 

планом и програмом школе као и планом тима за маркетинг. Ученик Лазар Андрић 4-3 

истрчао је полумаратон. Колегиница Радмила Панзаловић је овај догађај промовисала и на 

телевизији РТС у оквуру емисије Магазин Србија на вези 

Рукометни клуб који је водила Снежана Стајић освојио је 8. место на Светском првенству у 

рукомету. 

Ученица Даница Јарамаз 4-3 освојила је 1-место у категорији од 15-19 година на такмичену 

Europe Day Contest 2022 и тако допринела међународној промоцији школе. 

Ученица Анђела Савић 3-6 одељење освојила је прву награду фестивала на Звездари и тиме 

успешно допринела промовисање школе која негује и музичке таленте. 

Све активности које је реализовао тим за маркетинг имале су за циљ да школу промовишу 

као школу која негује различите таленте ученика и омогућава им напредак и усавршавање у 

домаћем али и међународном окружењу. 

Активности планиране на почетку школске године успешно су реализоване, сем активности 

Отворена школа услед и даље присутног вируса Ковид -19 и мера које су предузете за 

спрећавање истог. 

Ажурирање сајта такође није на завидном нивоу услед презаузетости наставника који ради 

одржавање сајта, те предлажем да се ангажује неко професионалан који ће се тим аспектом 

бавити. 

 

10.7.Извештај 

 ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА 

 

Тим за промоцију здравља је реализовао следеће активности,које су планиране и 
анализиране у оквиру четири састанка: 

 
- У складу са препорукама Министарства Просвете, а везано за епидемију вирусом 

корона(ковид),координатор Тима је предходне школске године израдила и 
проследила упутства свим одељенским старешинама за ученике о начину понашања у 
школи. Органи школе и ове године по тим препорукама ,спровели су мере које су 
неопходне за безбедно функционисање школе у епидемијским 
околностима.Одељенске старешине у оквиру часова одељенске заједнице држале су 
предавања на тему. 



      

 

- Именовани подтим скупљао је и слао податке, о понашању и појавама и поштовању 
епидемијских мера. 

- Кроз наставне активности у којима су учествовала сва стручна већа реализовали 
смоПревентивне мере за спречавање инфекције,оснаживање здравља и оснаживање 
менталних снага ученика да се изборе са епидемијском ситуацијом. 

- Реализован је пројекат  Унапређивање међупредметне компетенције ученика 
,,Одговоран однос према здрављу” у организацији МПНТР.  
Пројекат је предвидео обуку стручног сарадника. Обуку је прошла стручна сарадница 
педагог Мелита Ранђеловић, која је током септембра месеца у виду мини обука 
представила пројекат, теме и садржаје, поделила електронске материјале 
наставницима. 
Током септембра месеца неколико наставника је реализовало неке теме: 
-српски језик и књижевност (Биљана Петровић) дала је тему првог писменог рада 
,,Мој допринос здрављу планете'' 
- на часу енглеског језика (Снежана Спаравало) реализовала је активност под називом 
,,Загађење вода на планети''. 
Ова два примера прослежена су ШУ као пример добре праксе реализовања 
међупредметне компетенције  одговоран однос према здрављу. 

- Координатор тима Ангелина Радовановић-Беловођанин је организовала предавање у  
сарадњи са Институтом за јавно здравље”Милан Јовановић-Батут“на тему превенције 
Сексуалнопреносивих болести и очувања репродуктивног здравља и на тему 
промовисања здравих стилова живота. 

 

 Предавање“Контрацепција“–одржано је 26.10.2021. године онлајн,преко гугл 
мита,доктор наука Катарина Боричић реализовано је у одељењима првог 
разреда 

 Ученицима првог разреда месецу априлу одржано онлајн  је предавање о 
потребама спавања,тј.довољно сна за адолесценте,предавање је реализовано 
у сарадњи са Институтом за јавно здравље Батут,3.марта 2022. 

 Одељењима другог разреда одржано је предавање о штетности психоактивних 
супстанци,предавања су у оквиру својих предмета Патофизиологија-Дејство 
психоактивних супстанци на организам одржано 9.4.2022.-Ангелина 
Радовановић-Беловођанин,Микробиологија-Душан Пантић -рзговор на тему 
психоактивних супстанц одржан 14.6.2022.Грађанско васпитање –Славица 
Марковић-пројекција и разговор о филму“Реквијем за снове“19.5,26.5 
2022..Фармакогнозија-Ксенија Лукић-Марихуана и хашиш,фармаколошка 
својстав и дејство на понашање одржано 27.4.2022. 

 
 

 

10.8.Извештај 

ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БИЛИНГВАЛНЕ НАСТАВЕ 

 

У току школске 2021/2022.године, одржано је петса станака. Тим се бавио следећим темама: 

расподела задужења руководиоца Тима и начин координисања; начин пружања помоћи  

предметним наставницима у организовању наставе у односу на енглески језик; динамика и 



      

 

начин међусобног комуницирања приликом консултација; писање извештаја о раду Тима у 

претходној школској години; стручно усавршавање у језичкој компетенцији; сарадња са 

Тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништва; сарадња са Удружењем 

наставника енглеског језика ЕЛТА; начин праћења постигнућа ученика на крају школске 

године; план рада у наредном периоду; анализа рада Тима у току школске 2021/22. године. 

У оквиру наставних и ваннаставних активности, из предмета математика, ученици 
су  усмеравани да испрате програм манифестације М3- Мај месец математике и да о 
садржајима који су на њих оставили утисак касније дискутују на часовима, што је неколико 
ученика и учинило, али знатно мање него ранијих година, што се може тумачити отежаним 
условима рада услед комбиновања непосредног и онлајн модела наставе у овој школској 
години. 

Од наставних активности у оквиру предмета предузетништво, ученици су радили радну 
биографију и мотивационо посмо на енглеском језику у Европском СВ формату. Разговарало 
се на тему безбедности на Интернеру и развијала се дигитална компетенција.Током марта 
месеца ученицису у оквиру групног рада припремили маркетинг план за одабрану бизнис 
идеје, који су касније проширил и израдивши и бизнис план. 

Промовисање ученичких радова у оквиру секције за енглески језик реализовано је на блогу 

секције за енглески језик. Постављена је Power Point презентација ученика билингвалног 

одељења 2/1 и њиховог пројекта под називом „И млади ће наследити свет!“ (And the youth 

shall inherit the world!) поводом обележавања 2022. годинекао „Европске године младих“. 

Подељени у пет тимова,ученици су успели да својим креативним радовима пошаљу снажну 

поруку.Циљеви пројекта су били следећи: обележавање Европске године младих 2022, 

промоција јединства у различитостима и мира у свету, подстицање креативности и јачање 

самопоуздања. Развијане су и остварене следеће компетенције: компетенције за 

целоживотно учење; комуникације; рад с подацима и информацијама; дигитална 

компетенција; решавање проблема; сарадња; одговоран однос према околини; естетичка 

компетенција; предузимљивост.  

У току другог полугодишта, ученици билингвалног одељења 4/1 радили су у оквиру секције 

за енглески језик на пројекту Movers and Shakers. Подељени у тимове, ученици су направили 

видео презентације о значајним људима са енглеског говорног подручија, који су својим 

радом и делима оставили трајан утицај на човечанство: W. H. Auden - Funeral Blues, Rudyard 

Kipling - If, William Shakespeare - The Merchant of Venice, Frank Sinatra - I did it my way.Такође 

су развијане и остварене следеће компетенције: компетенције за целоживотно учење; 

комуникације; рад с подацима и информацијама; дигитална компетенција; решавање 

проблема; сарадња; одговоран однос према околини; естетичка компетенција; 

предузимљивост.  

У оквиру секције за енглески језик, у првој рунди међународног такмичења из енглеског 

језика Hippo 2022, у току маја и априла, учествовало је укупно петнаест ученика. Сви ученици 

су остварили значајан резултат на 10.олимпијади из енглеског језика Hippo 2022. Ученица из 

билингвалног одељења 2/1, Беба Цвијетић,  пласирала се у полуфинале такмичења, између 

36000 учесника из целог света. 



      

 

Републичко такмичење из математике медицинских школа Србије, одржаноје 8.и 9. априла 

2022. године у Вршцу. Ученици Дуња Танасијевић 2/1 и Алекса Михајловић 3/1 

представљали су школу на такмичењу, за које су се вредно припремали и показали солидно 

знање.  

 

Предметни наставници укључени у билингвалну наставу, редовно су се информисали о 
корисним чланцима, апликацијама и сајтовима у везиса KLIL моделом наставе (Content and 
Language Integrated Learning) који обједињује подучавање наставног предмета и страног 
језика. 

Наставници су имали приступ онлајн презентацији о савладаном програму стручног 
усавршавања "Тестови знања – водич за израду и примену", кат.бр. 581, у организацији ОКЦ 
центра. Имали су обуку за коришћење апликације за учење страних речи - Quizlet.com. У 
оквиру имплементације активности из школског развојног плана и развијања дигиталне 
компетенције, чланови Тима су се упознали са чланком 7 Clever, Teacher-Tested Tech Hacks 
https://www.edutopia.org/article/7-clever-teacher-tested-tech-hacks 

Током маја и јуна, сви чланови Тима су успешно похађали и савладали онлајнобуку 

“Дигиталнаучионица”, у организацијиЗаводазаунапређивањеобразовања и васпитања, у 

трајањуод 6 седмица. 

У априлу је урађена оквирна подела предмета на наставнике који ће предавати на српском и 
енглеском језику у току школске 2022/2023. године. У  међувремену, дошло је до промене 
расподеле због одласка једне наставнице на ново радно место. У наредној школској 
2022/23. години, број наставника смањује на три наставнице: Ана Церовић, Бранислава 
Срдић и Елизабета Марот. Наставница информатике, Ана Анић, изашла је изТима као и Др 
Бојана Ракочевић која је променила радн оместо 2021. године, што је био разлог да    се 
одустало од организовања  билингвалне наставе у првом разреду. Од наредне 
2022/23.школске године, у другом разреду, такође, неће бити организована билингвална 
настава, па је неће бити из следећих предмета: прва помоћ,  фармацеутско-технолошке 
операције и поступци, анатомија и физиологија, математика 1, рачунарство и информатика; 
математика 2, патологија и физиологија, фармацеутска технологија 2, организација 
фармацеутске делатности.  

Ова промена повлачи за собом и чињеницу да Ангелина Радовановић Беловођанин, 
наставница патологије и физиологије, излази из тима. Такође, и наставница Смиљана 
Соларов излази из тима, с обзиром на промену радног места. 

Чланови Тима су се бавили анализом постигнутих резултата у оквиру свог предмета и  

Констатован је напредак у односу на постигнуте резултате из првог полугодишта.  

Успехученика у школској 2021/2022.години је следећи:  У другом разреду, општи успех 

одељења 2/1 је 4,07. Успех по предметима који се изводе у оквиру билингвалне наставе је 

следећи: Организација фармацеутске делатности – 4,41; Фармацеутска технологија – 3,97; 

Математика 2 – 3,52; Патофизиологија – 4,10. 

https://www.edutopia.org/article/7-clever-teacher-tested-tech-hacks


      

 

У трећем разреду, општи успехо дељења 3/1 је 4,25. Успех по предметима који се изводе у 

оквиру билингвалне наставе је следећи: Медицинска биохемија - 3,68; Основи клиничке 

фармације - 4,20; Фрамацеутска хемија са аналитиком лекова - 3,80; Математика 3 - 3,40. 

У четвртом разреду, општи успех одељења 4/1 је 4,55. Успех по предметима који се изводе у 

оквиру билингвалне наставе  јеследећи:Фармацеутска хемија 4 - 4,20; Броматологија - 4,73; 

Предузетништво - 4,70; Математика 4 - 3,87. 

На основу свега наведеног, констатовано је да чланови Тима за билингвалну наставу могу 

бити заовољни постигнутим резултатима. 

 

 

10.9.Извештај  ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ  

 

Чланови тима за самовредновање у школској 2021/2022.години су: 

1. Марија Црнојевић, координатор тима 

2. Јасан Савић, директорка школе 

3. Биљана Васић 

4. Драгана Будимир 

5. Весна станојева Петров 

6. Тања Здравковић 

Тим за самовредновање је реализовао 5 састанка током протекле школске године.  

Први састанак је одржан 07.09.2022. На првом састанку је конституисан тим и одабрана 

област самовредновања Настава и учење. Предлог области за самовредновање је упућен 

Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничкок већу на усвајање. 

Други састанак је одржан 6.10.2022. године на коме је донета одлука о вредновању области 

Настава и учење. Договорено је да Тим израду гугл упитник који ће бити заснован на 

индикаторима из  стандарда области Настава и учење. Одређене су циљне групе: родитењи, 

ученици и наставници.  

Трећи састанак је одржан 28.12.2022. на коме је анализиран и усвојен предлог упитника 

којим ће се испитати мишљења циљних група о одабраној области вредновања. Договорени 

су термини реализације истраживања и подела задужења. 

Четврти састанак је одржан 26.02.2022. године на коме су подељена задужења око обраде 

података истраживања и договорени даљи кораци у раду Тима. 

Пети састнак је одржан 19.05.2022. на коме је реализована анализа резултата 

самовредновања и задужења око израде Извештаја о самовредновању. 

Извештај о самовредновању рада школе школска 2021/2022.година 



      

 

Тим за самовредновање је одабрао област Настава и учење уз сагласност Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничког већа. 

Израђен је гугл упитник којим је испитам степен слагања са наведеним тврдњама, које су 

изведене на основу индикатора наведених за сваки стандард. 

У испитивању су учествовале три циљне групе: ученици, родитељи и наставници. 

У наставку следи приказ резултата самовредновања области Настава и учење, за сваку 

циљну групу. 

Резултати самовредновања - Упитник за ученике  

На Упитник за ученике је одговорило 226 ученика, од укупно 781, што је 29%. 

За свако питање, односно тврдњу, ученици су означавали степен слагања са истом. 

1- уопште се не слажем 

2- углавном се не слажем 

3- углавном се слажем 

4- потпуно се слажем 

 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

1. Јасни су ми циљеви часова/исходи учења и зашто то што је пканирано треба да се учи 

51.4% се углавном слаже, а 36,8% се потпуно слаже 

2. Разумем објашњења, упутства и кључне појмове на часовима 

59,9% се углавном слаже, а 30,6% се потпуно слаже 

3. Наставници успешно воде час користећи различите методе 

49,1% се углавном слаже, 31,1% се потпуно слаже, 14% се углавном не слаже, док се 

5,6% уопште не слаже 

4. Наставници постављају питања, задатке и захтеве од лакших ка тежим 

42,7% се углавном слаже, 35% се потпуно слаже, 13,6% се углавном не слаже, а 8,6% 

се уопште не слаже 

5. Наставници користе питања, идеје и коментаре ученика и подстичу вршњачко учење 

41,8% се углавном слаже, 24,5% се потпуно слаже, 22,3% се углавном не слаже, а 

11,4% се уопште не слаже 

6. Наставници користе постојећа наставна средства и доступне изворе знања 

48% се потпуно слаже, а 44,3% се углавном слаже 

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 

1. Наставници прилагођавају  захтеве могућностима сваког ученика 

41,4% се углавном слаже, 30,6% се потпуно слаже, 20,3% се углавном не слаже, а 7,7% 

се уопште не слаже 

2. Наставници прилагођавају  начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 



      

 

39,5% се углавном слаже, 25% се углавном не слаже, 19,5% се потпуно слаже, а 15,9% 

се уопште не слаже 

3. Наставници  посвећују  време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама 

41,4% се углавном слаже, 23,6% се углавном не слаже, 20% се потпуно слаже, а 15% се 

уопште не слаже 

4. Наставници  примењују  специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а 

и плана индивидуализације 

47,2% се углавном слаже, 33,5% се потпуно слаже, 13,3% се углавном не слаже, а 6% 

се уопште не слаже 

5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима 

41,1% се углавном слаже, 28,8% се потпуно слаже, 23,3% се углавном не слаже, а 6,8% 

се уопште не слаже 

6. Наставници  прилагођавају  темпо рада различитим образовним и васпитним 

потребама ученика 

44,3% се углавном слаже , 23,1% се потпуно слаже, 20,4% се углавном не слаже, а 

12,2% се уопште не слаже 

Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења 

49,8% ученика се слаже, 31,2% се потпуно слаже, 12,2% се углавном не слаже, а 5,8 се 

уопште не слаже 

2. Ученици  повезују  предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом 

49,8% се углавном слаже, 36,7% се потпуно слаже, а 10% се углавном не слаже 

3. Ученици  прикупљају, критички процењују и анализирају идеје, одговоре и решења 

47,3% се углавном слаже, 28,8% се потпуно слаже, 18,6% се углавном не слаже, а 5,9% 

се уопште не слаже 

4. Ученици  излажу своје идеје и износе  оригинална и креативна решења 

49,3% се углавном слаже, 26% се потпуно слаже, 16,9% се углавном не слаже,а 7,8% се 

уопште не слаже 

5. Ученици  примењују  повратну информацију да реше  задатак/унапреде учење 

52,5% се углавном слаже, 26,5% се потпуно слаже, 14,2% се углавном не слаже, а 6,8% 

се уопште не слаже 

6. Ученици  планирају, реализују и вреднују пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника 

54,8% се углавном слаже, 26,3% се потпуно слаже, 11,5% се углавном не слаже, а 7,4% 

се уопште не слаже 

Поступци вредновања су у функцији даљег учења 



      

 

1. Наставници  формативно и сумативно оцењују  у складу са прописима, укључујући и 

оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси 

44,7% се углавном слаже, 35,6% се потпуно слаже, 12,3% се углавном не слаже, а 7,3% 

се уопште не слаже  

2. Ученицима  су јасни критеријуми вредновања/оцењивања 

51,6% се углавном слаже, 34,7% се потпуно слаже, а 13% се углавном или уопште не 

слаже 

3. Наставници  дају  потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 

раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима 

52,1% се углавном слаже, 27,2% се потпуно слаже, 16,6% се углавном не слаже, а 4% 

се уопште не слаже 

4. Ученици  постављају  себи циљеве у учењу 

42,4% се углавном слаже, 35% се потпуно слаже, 12,4% се углавном не слаже, а 10,1% 

се уопште не слаже 

5. Ученици  умеју  критички да процене  свој напредак и напредак осталих ученика 

47,2% се углавном слаже, 37,2%потпуно слаже, 11,5% се углавном не слаже, а 4% се 

уопште не слаже 

      Сваки ученик има прилику да буде успешан 

1. Наставници практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставници 

практичне наставе подстичу ученике на међусобно уважавање и на конструктиван 

начин успоставља и одржавају  дисциплину у складу са договореним правилима 

47,7% се потпуно слаже, а 41,2 % се углавном слаже 

2. Наставници  користе  разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући 

њихове различитости и претходна постигнућа 

44% се углавном слаже, 23,9% се потпуно слаже, 22% се углавном не слаже, а 10,1% се 

уопште не слаже 

3. Наставници  подстичу  интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења 

47,7% се углавном слаже, 30,6% се потпуно слаже, 13% се углавном не слаже, а 8,8% 

се уопте не слаже 

4. Ученици имају могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материјала 

45,2% се углавном слаже, 22,4% се углавном не слаже, 19,6% се потпуно слаже, а 

12,8% се уопште не слаже 

5. Наставници  показује поверење у могућности ученика и имају позитивна очекивања у 

погледу успеха 

45,9% се углавном слаже, 37,6% се потпуно слаже, 10,5% се углавном не слаже, а 6% 

се уопште не слаже 

Добијени резултати самовредновања, на основу анализе упитника за ученике, указују да 

ученици сматрају да постоји простор за унапређење у оквиру испитиване области. 



      

 

Што се тиче процене ефикасности наставника у управљању процеса учења, ученици сматрају 

да наставници треба да користе више разлиитих метода, као и да захтеве постављају од 

лакших ка тежим. Значајан простор за унапређење је у подстицању вршњачког учења од 

стране наставника. 

Ученици су исказали мишљење да наставници треба да прилагођавају захтеве могућностима 

ученика, односно да се то не чини у довољној мери. Значајан проценат ученика се не слаже 

са индикатором/тврдњом да наставници прилагођавају наставне материјале и не посвећују 

довољно времена ученицима којима је потребна додатна подршка у раду. Таође, анализа 

упитника је показала да ученици очекују да наставници више подстичу њихову самосталност 

у налажењу решења и давања идеја. 

Што се тиче оцењивања, ученицима је потребно да им наставници објасне критеријуме 

оцењивања и да их ојачају да сами постављају циљеве у учењу. 

Простор за унапређење постоји у подстицању мотивације ученика и њихове интелектуалне 

радозналости. Ученици су указали на потребу да више учествују у начину избора обраде 

градива и наставних материјала. 

Разлике у степпену слагања, односно исказивању задовољства са испитиваним 

индикаторима између ппроцене наставника и процене ученика, указују да ове две групе 

испитаника имају неуједначено мишљење, што даје простор за даље испитивање и 

унапређивање степена оставрености испитиваних индикатора и стандарда. 

 

 

10.10.Извештај   

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У току школске 2021/2022 године одржана су 4 састанка, 2 у првом и 2 у другом полугодишту 

- Теме којима се Тим бавио 

- Тим се бавио обрадом тема које су везане за заштиту животне средине на часовима 

редовне наставе биологије, екологије, географије и хемије, а односе се на заштиту вода, 

ваздуха, земљишта и биљног и животињског света 

- активности које је тим реализовао 

Тим је  ангажовао ученике који су активно учествовали  приликом анализа тема везаних за 

заштиту животне средине кроз израду ПП презентација као и активности које су везане за 

праћење квалитета животне средине-воде, ваздуха и земљишта, на сајту Министраства за 

заштиту животне средине 

- учешће, реализација пројеката 



      

 

-наставница фармацеутске технологије, основа клиничке фармације и фармацеутске хемије 

са анализом лекова, Смиљана Соларов, учествовала је у еколошком пројекту са 

Природњачким музејом у Београду. Током фебруара и марта 2022. одржане су две 

радионице у школи у оквиру пројекта Лековите биљке. Аутор радионице је био др. Марко 

Несторовић а координатор проф.Смиљана Соларов.Сарадња, комуникација и  рад са 

подацима и информацијама су компетенције које су развијане у одељењима 4-2 и 2-1. 

-резултате активности; ученици су показали велико интерсовање за ангажовање по питању 

истраживања квалитета животне средине, мониторинга квалитета појединих елемената 

животне средине на сајтовима Министарства за заштиту животне средине 

-сарадња са институцијама, организацијама 

Сарадња са Природњачким музејом 

Сарадња са Министарством за заштиту животне средине Републике Србије, од чијих 

запослених смо добили неколико паноа који су користили за уређење кабинета биологије, 

хемије и ходника школе. 

Сарадња са Друштвом хемичара Србије, у оквиру ког је наставница хемије Александра 

Ракичевић похађала неколико предавања. 

- предлог наредних активности 

Планиране активности су посета установама, као што је нпр. Ботаничка башта, Водовод, 

израда паноа за школу на тему заштите вода, земљишта, ваздуха и живог света у Србији 

 

 

10.11.Извештај ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ 

тема „О одговорности према медицинско - етичким нормама из списа Светог Саве “ 
 

Темa овогодишње Светосавске недеље била је базирана на пројекту здравствене 
одговорности у који је укључена Фармацеутско – физиотерапеутска школа. Промишљање о 
садржајима активности  засновано је на одговорности о којој пише Свети Сава у 
Хиландарском, Студеничком типику и Законоправилу. Сава је познавао и Хипократову 
заклетву која позива на одговорност. Залагао се за богату  библиотеку студеничке болнице „ 
Светог духа “ у којој су постојали списи о старозаветној медецини који су упућивали и на 
одговорност лекара, како је записано у Књизи Мојсијевој, а о неповерењу у лекаре у Књизи 
Јововој. Из преводне ка оригиналној књижевности медицинску етику можемо пронаћи у 40. 
глави  Хиландарског типика “ О болницама и болесницима“. На овом месту може се 
пронаћи полазиште за лекарску, медицинску одговорност, одговорност лечења,одговорност 
услова и пријема болесника, према женском одељењу, лековима и сл. У Крмчији Св.Саве 
такође постоји део који говори о одговорности за лечење болесних, али је више базирано на 
социјалне категорије и односе у друштву где се истиче равноправност лечења, јер каже „...да 
се води рачуна о заробљеницима, избеглицама, инвалидима и другим..." 
 Одговорност према Светосавској традицији, кроз научни или историјски поглед 21.века је 



      

 

спремност да светосавским путевима одговорно корачају будући медицински стручњаци и 
хуманисти! 
У складу са наведеном темом и основном идејом утврђеном у августу 2021, а следећи 
важеће Упутство о примени превентивних мера за спречавање ширења инфекције корона – 
вируса, Светосавска недеља је у шк.2021/22, као и у претходној, обележена дигиталним 
путем на следећи начин: 
         - Током Светосавске недеље, од 24.01. до 27.01, текле су припреме програмских 
садржаја, осмишљавање, реализација у оквиру одељења и снимање, да би   премијерно 
било представљено током  Централне свечаности на Савиндан.  Договор је да комплетан, 
виртуелни програм Светосавске недеље буде нарезан и доступан члановима Наставничког 
већа и ученицима школе.  
 
Реализоване су следеће активности: 
 
Обилазак туристичких знаменитости Београда у доба пандемије 
 Маја Стојков, Горан Димић са одељењем 1/1 
 
 опис реализатора: Тема за коју смо се определи – Обилазак туристичких знаменитости 

Београда у доба пандемије, повезана је са главном темом овогодишње Светосавске недеље-

О одговорности према медицинско етичким нормама из списа Светог Саве, у делу где нам је 

циљ био да подстакнемео здравствену одговорност, одговорност за друге, као и телесно и 

ментално здравље. 

Кроз виртуелни приказ (обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи) 

обиласка туристичких знаменитости Београда, намера нам је да нагласимо да и у доба 

пандемије треба водити рачуна о телесном и духовном тј. менталном здрављу. Наша идеја 

је да то можемо учиниоти шетњом кроз чувене београдске паркове, тргове, улице, музеје, 

цркве, храмове, уз обавезно поштовање епидемиолошких мера, ношење маске и држање 

дистанце. 

 Лековитост природе 
 Јована Стaнисављевић,  Сандра Станојловић са одељењем 2/7 
 
опис реализатора: Разлог због ког смо одабрале ову тему је што је блиско повезана са 

производима које ми користимо у нашем послу. Природни производи су све заступљенији у 

третманима лица и тела, као и у кућној нези. 

Како можемо користити козметику која у себи садржи активне компоненте биљака као што 

су лосиони, млека, креме или уља, тако можемо користити и сирове биљке у различитим 

биљним паковањима, као што смо и показале пример у видеу. 

Такође, различите традиционалне процедуре које се преносе са бака на унуке у себи садрже 

велику примену биљних мелема, различитих мешавина чајева за умивање, па и неких 

лековитих биљки које можемо наћи око нас, као што је коришћење боквице у сврху 

излечења.  

Сматрамо да је ово тема коју ми можемо на занимљив начин представити ученицама, да 



      

 

уживају у прављену различитих производа и да им приближимо саме биљке и њихово 

благотворно дејство. 

Учешће чланова Музичке секције школе, ментор Ана Ерор  
нумере: Химна Светом Сави ( инструментал и соло а капела), Зајди, зајди (народна 
изворна песма) и Косовски божури (народна изворна песма) 
 
На Савиндан, у присуству чланова Наставничког већа, након поздравне речи директорке и 
Химне Светом Сави представљене су наведене активности, а на крају презентације 
традиционално истакнута значајна  постигнућа    ученика и наставника и подељене 
Светосавске захвалнице. Том приликом  саопштена је и одлука о додели награде 
„Фармакопеина коцка“ и прочитан сегмент из образложења  проф. Јелене Стојиљковић, 
ментора Театра Фармакопеа:  
За дугогодишњу подршку и промоцију рада Театра Фармакопеа од првих корелативних 

драмских садржаја, преко интегративних представа у настајњу , до инспирације и 

оснаживања за театар у виртуелном простору, једногласном одлуком чланова Театра 

Фармакопеа, награда „ Фармакопеина коцка “ у школској 2021/2022. години припада 

уметници Јасминки Петровић! Због епидемиолошких мера као и из  објективних разлога 

лауреата, Фармакопеина коцка је  овогодишњој добитници награде уручена 

3.06.2022.године у Ботаничкој башти " Јевремовац". 

Програм Централне свечаности су водиле ученица Ина Ђукановић и проф. Данијела Пешић 
Јовановић, уз перманентну техничку подршку проф. Александра Бисића.  
 

 

10.12.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. Милица Ђоковић,наставница математике-помоћник директора; 
3. Мелита Ранђеловић,стручна сарадница-педагог; 
4. Марија Црнојевић,стручна сарадница-психолог; 
5. Братислав Спасић, координатор практичне наставе и вежби; 
6. Маја Павловић,наставница стручних предмета; 
7. Сања Вуков,наставница стручних предмета-помоћник директора; 
8. Јелена Стојиљковић,наставница српског језика и књижевности; 
9. представник локалне самоуправе 
10. представник родитељ из Савета родитеља; 
11. ученик представник Ученичког парламента 

Тим је током школске године пратио остваривање школског програма, пратио и учествовао у 

изради школског програма за период од 2022. до 2026. , анализирао 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, 



      

 

пратио примену прописа и учествовао у изради и измени аката школе.Тим се старао да се  

обезбеди и унапреди квалитет образовно-васпитног рада школе. У ту сврху прати, вреднује 

све активности и мере које предузимају стручни органи,  тимови и педагошки колегијум. 

Током школске 2021/2022.године чланови тима су се састали шест пута са циљем 

реализовања  и праћења реализације планираних активности: 

Активности Време 
реализације 

Начин праћења Носиоци активности 

Формирање  тима, избор 
координатора Тима и 
записничара 

Септембар  Записник са 
састанка Тима 

Директор школе, 
педагог,чланови 

Тима 

Праћење реализације : 

- Школског програма  

- Развојног плана 

Током  школске 
године 

 

Извештаји са 
састанака 

стручних већа,  

Извештаји са 
састанака 

стручних актива  

Чланови Тима, 
стручна већа 

Праћење примене аката 
прописа 

Израда аката 

Током  школске 
године 

 

Записник Тима Чланови 
Тима,секретар 

школе,стручна већа 

Анализа остварености 
реализације школског 
програм 

Јануар  јун  

 

Увидом у 
педагошку 

документацију 

Чланови Тима 

Развија методологију 
самовредновања  

Новембар јануар Извештај са 
састанка Тима 

Инструмент за 
самовредновање 

Чланови Тима 

Тим за 
самовредновање 

Анализа резултата 
самоврдновања 

Мај Извештај са 
састанка Тима за 
самовредновање 

Чланови Тима 

Праћење и анализа 
реализације образовно-
васпитног рада у 
условима пандемије 
Ковид-10 

Током  школске 
године 

 

Записник Тима 

Извештаји са 
састанака 

стручних већа 

Извештаји 
одељењских већа 

Чланови Тима 

Праћење реализације 
пројеката у којима 
учествује школа 

Током године Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Чланови Тима, 

Стручна већа  

Праћење сарадње школе 
са локалном заједницом, 
привредним друштвима, 
родитељима ученика 

Током године Извештаји о 
реализованим 
активностима 

Чланови Тима 



      

 

Анализа постигнућа 
ученика на крају првог и 
другог полугодишта 

Јануар              Јун  Извешттаји 
одељењских већа 

Чланови Тима 

Анализа постигнутих 
резултата ученика на 
матурском/завршном 
испиту 

Јун август  Извештаји 
испитних 
комисија 

чланови Тима  

Сручна већа 

Анализа постигнутих 
резултата ученика на 
такмичењима, смотрама 

 Мај јун  Извештаји  чланови Тима  

Сручна већа 

Праћење развоја 
компетенција 
наставника, стручних 
сарадника 

Стручно усавршавање 
наставника и стручних 
сарадника 

Током године Извештаји Чланови Тима 

 

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

Фебруар                 
Јун  

Извештаји тимова 
о реализованим 

активностима 

Чланови Тима 

Праћење уписа ученика 
завршних разреда на 
факултете, струковне 
школе 

Јул-август  Извештај 
одељењских 
старешина 

чланови Тима  

Израда извештаја о раду 
Тима за школску 
2021/2022. годину  

 

Јул- август 

 

Извештај о раду 
Тима 

 

Чланови Тима 

 

Давање предлога за 
развој школе у наредном 
пероду и унапређење 
квалитета рада школе 

Током школске 
године 

    Записник Тима Чланови Тима 

 

На основу праћења и увида у резултате евалуације области самовредновања, Тим за 

обезбеђивање  квалитета и развој установе није имао потребе да се додатно ангажује и даје 

смернице за додатну израду инструмената за истраживање. 

 

 



      

 

10.12.Извештај   

ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И ПРЕВЕНЦИЈУ ШИРЕЊА КОВИД 19  

 

Током школске 2021./2022. године чланови Тима за заштиту и превенцију од ширења 

КОВИД-19 Фармацеутско-физиотерапеутске школе, свакодневно су прикупљали податке о 

оболелима, као и о лицима која су у изолацији због оболелог члана породице или 

домаћинства и податке прослеђивали епидемиолошкој служби Дома здравља Звездара и 

Градском Заводу за јавно здравље. 

Све мере и активности прилагођаване су мерама које је доносило Министарство здравља и 

просвете на недељном нивоу. 

У складу са препорукама спровoђене су и следеће активности:  

- 01.09.2021. године све одељенске старешине одржале су час одељенског старешине 
(двочас) на коме су обрађиване теме везане за правила понашања ученика и 
наставника у циљу превенције и заштите од ширења заразне болести; 

- сви предметни наставници на свом првом часу реализовали су активност која се 
односи на правила понашања на часовима теоријске наставе и наставе-вежбе која је 
усмерена на превенцију и заштиту од ширења заразне болести; 

- појачано дежурство наставника приликом доласка и уласка  ученика у Школу, током 
малог и великог одмора и њиховог боравка на отвореном у школском дворишту; 

- појачан рад техничке службе: дезинфекција радних и подних површина и 
проветравање пре почетка наставе, за време великог одмора у обе смене, у паузи 
између две смене и по завршетку наставе; 

Активности Тима ће се наставити у наредној школској 2022/.2023.години у складу са 

потребом и препорукаама Министарства здравља и просвете. 

Чланови тима су Данијела Благојевић , секретар школе и наставнице медицинске групе 

предмета Маја Ћосовић и Елизабета Марот. 

 

10.13. Извештај о раду  

КОМИСИЈЕ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА   

 

 

КомисијазаослобађањеученикаоднаставефизичкогваспитањакојучинеАнаКостић и Оливера 

Лазаревић је током школске 2021/2022. године одржаланиз састанака на којима је 

разматрала поднету медицинску документацију, предлогешколских лекара и молбе 

родитеља ученика. 



      

 

На основу члана 50 Закона о средњем образовању и васпитању и члана 104 став 1.28Статута 

Фармацеутско – физиотерапеутске школе у Београду, предлога школскоглекара и молбе 

родитеља ученика, а на основу одлуке Наставничког већа наседницама од 31.8.2021., 

17.11.2021.и 8.4.2022. године, од наставе физичкогваспитања,за период од почетка до краја 

школске године, ослобођенo je 3  ученика. 

 

 

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 

распоређивања новопридошлих ученика у сарадњи са психологом и помоћником  

директора. Била сам и координатор Стручног актива за развој школског програма,  Стручног 

актива за развојно планирање, Тима за остваривање и унапређивање родне 

равноправности. 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 Ђколског програма за период 2022-

2026. године, Анекса школског програма за први разред образовни профил фармацеутски 

техничар и физотерапеутски техничар,Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. 

годину ,Изради акционог развојног плана школе за школску 2022/2023.годину, Плана рада 

Стручног актива за развој школског програма, Плана рада Стручног актива за развојно 

планирање, избору уџбеника и припреми плана посете часовима, изради плана стручног 

усавршавања наставника, стручних сарадника.Учествовала сам у планирању образовно-



      

 

васпитног рада школе током школске године на основу недељне одлуке Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школе у току мандемије вируса Ковид 19. 

Током реализације наставе на даљину учествовала сам у процесу планирања реализације 

наставе. Учествовала сам у планирању реализације програма Основи система одбране 

Републике Србије који се реализује у одељењима  завршних разред. 

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...), праћењу резултата завршног, матурског 

испита, 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 посетила сам и присуствовала реализацији 45 часа наставника у циљу 

праћења њиховог рада, али и радипраћења и вредновања васпитно-образовног процеса у 

одељењима у којима се реализује настава по ИОП-у и/или има ученика из осетљивих 

група.Ово се односи на часове који су реализовани уживо. Због епидемиолошке ситуације у 

једном делу школске године настава је реализована  по моделу пола одељња има 

непосредну наставу, а друа половина наставу путем Гугл учионице. 

Приликом израде плана посета часова пажљиво је планирана посета различитим видовима 

наставе и предметима у сва четири образовна профила: 

- Општеобразовни предмети: 13 часова 
- Стручни предмети  27 часова 

- Наставе у блоку 4 часа 
- Вежби  14 часова 

- Изборни предмети  5 часова 
-  

Присуствовала сам часовима које су реализовали приправници: 

- 9.9.2021.год. Биологија, наставница Јелена Милосављевић 
- 24.11.2021. год.Историја, Горан Димић (одбрана наставног часа) 
- 3.12.2021.год Естетска нега (вежбе), Милена Стикић 
- 24.2.2022.год. Биологија (одабране теме), Јелена Милосављевић (одбрана наставног 

часа) 
- 17.5.2022. год Естетска нега (вежбе), Милена Стикић 
- 20.5.2022. год Естетска нега (вежбе), Милена Стикић(одбрана наставног часа) 

 
Учествовала сам у планирању и реализацији самовредновања рада школе. Ове школске 

године реализовано је праћење , вредновања рада школе у области : Настава и учење. 

Учешће у праћењу, анализи реализације пилотирања пробне матуре која је реализована у 

априлу 2022.године. Учешће у анализи постигнутих резултата на тестовима из математике и 

српског језика. 



      

 

Испред Школске управе београд била сам задужена за праћење реализације завршног 

испита у школи из улоге саветнице спољње сараднице МПНТР. 

Рад са наставницима подразумева  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:  

- Унапређивање међупредметне компетенције ученика ,,Одговоран однос према 
здрављу” у организацији МПНТР. 

- ,,Квалитетно образовање за све''. У овом сегменту остварила сам сарадњу са 
наставницима који учествују у реализацији пројекта. 
 

Током школске године у сарадњи са менторима у припремала сам за полагање за лиценцу и 

уводила у посао пет приправника. 

Сарадња са наставницима је била је нарочито изражена у сегменту пружања додатне 

подрђке ученицима код којих је примећено да се нису довољно адаптирали на средину или 

код оних којима је потребна додатна подршка у учењу. Такође у сегменту радана изради  

плана појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите за ученике који су трбели 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. 

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, Лична 

одговорност за донете одлуке, поступке. 

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. 

У периоду април-август месец била је интензивнија сарадња са родитељима будућих 

ученика који се школују по индивидуалном образовном програму. У овом транзиционом 

периоду било је више сусрета и разговора у вези одабира школе,пружање подршке ученику, 

родитељима у транзиционом периопду. 



      

 

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, Тима за самовредновање. 
Поред планираних активности, у сарадњи са председницима стручних већа  

- помагала у организацији , реализацији иницијалну процену ученика, анализи 
резултата 
-учествовала у изради ценус-а 
- учесзвовала у приремању документације за 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. 

У склопу активности Тима за превенцију дискриминације, насиља, злостављања, 

занемаривања и Ученичког парламента учествовала је у изради упитника којим се 

испитивала информисаност ученика/ца о врстама насиља, дискриминације, начину , 

процедурама пријављивања ситуација дискриминације, насиља и искуствима и сазнањима о 

ситуацијама насиља у овој школској години. Истраживање је реализовано током априла 

месеца путем Гугл упитника. Учествовала сам у анализи резултата и давању препорука за 

унапређење певентивних мера. 

У склопу тима за инклузивно образовање реализовала сам активност прикупљања података 

о ученицима који су у додатном ризику за напуштање школе, и који су из осетљивих група и 

потрербна је додатна подршка и рад. 

Рад у стручним органима и тимовима: активно сам учествовала у раду Педагошког 

колегијума, Тима за обезбеђивање квалитета и развој нустанове, наставничког већа, 

одељењских већа. Руководила сам тимовима: 

- Стручни актив за развојно планирање 

- Стручни актив за развој школског програма 

Учествовала сам у раду Тимова: 

- Тим за обезбеђивање квалитета установе 

- Тим за професионални развој 

- Тим за инклузивно образовање 

- Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања 

Кроз учешће у раду тимова, као координатор и као члан тимова реализовала сам све Планом 

рада педагога предвиђене активности.    



      

 

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 

- Филозофски факултет, одељење за Педагогију  

- Истраживачка станица Петница 

- Филозофски факултет Универзитет у Београду, Одсек Педагогија 

- Факултет политичких наука 

- Домовима ученика у којима су ученици смештени. 

 

У периоду од април-мај 2022.године била сам менторка троје студената завршне године 

Педагогије на Филозофском факултету Универзитета Београд. 

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. 

Учествовала у изради новог документа Правилник о вредновању сталног стручног 

усавршавања у фармацеутско-физиотерапутској школи. 

Током школске године прошла сам различите обуке. Укупно 63,5 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 

Компете

нција 

Реализатор 

семинара 

(институција, 

организација) 

Време 

реализаци

је 

Број сати Врста обуке 

(семинар,конференц

ија...) 

Летња школа ,,Скапирај 

систем-обука из области 

медијске и 

информационе 

писмености и критичког 

мишљења'' 

629 K2 

K3 

IREX 24-27.9. 

2021. 

4 

бода 

 семинар 



      

 

,,Обука за планирање, 

спровођење и праћење 

мера за спречавање 

осипања ученика" 

ST963/ 

2021/ 

186 

K3 

K4 

Центар за 

образовне 

политике 

ЦОП 

20.9-

8.10.2021. 

24 онлајн 

Развој тестова знања и 

примена у 

диференцирању учења и 

наставе 

Програ

мске 

области 

2 – 

Пружа

ње 

стручне 

подршк

е 

установ

ама у 

домени

ма 

вредно

вања и 

самовр

еднова

ња 

 ЗВКОВ јул 2022 16 

 

онлајн 

Програм обуке за 

запослене у образовању 

/Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

број 

решењ

а 610-

00-

00247/

1/2018-

07 

од 

23.02.2

018. 

године 

за 

наставн

у 

област, 

предме

т и 

методи

ку 

наставе

, 

поучава

ње и 

учење 

МПНР 10.5.202

2. 

19,5 

сати 

онлајн 

 

Током школске године остварила сам 102 сати интерног стручног усавршавања. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Активност Датум 

реализације 

Начин 

учешћа 

Број 

бодова 

Укупано 

бодова 



      

 

Активност  11           

Координатор програма од националног 

значаја (на нивиу школе),,Унапређење 

међупредметне компетенције ученика 

Одговоран однос према здрављу'' 

септембар- 

октобар 

2021. 

реализатор 20  

 

 

 

 

 

 

102 

Активност   

Вебинар ,,Право на здраву животну средину 

и одрживи развој’’ 

октобар- 

децембар 

2021. 

учешће 2 

Активност                               

,,Стрес и мотивација-психологија наставе у 

ванредним околностима'' 

14.10.2021. учешће 2 

Активност                            

Вебинар ,,Показатељи и докази  за стицање 

звања-конкретни примери из праксе '' 

15.12.2021. учешће 2 

Активност                 

 Вебунар,,Ко су све наши ученици? Увод у 

ромологију као искорак ка инклузивној 

школи'' 

17.01.2022. учешће 2 

Активност 1                            

Обука: ,,Међупредметне компетенције у 

настави и ваннаставним активностима’’ 

21-28.1.2022. учешће 2 

Активност 1                               

Рад са 3 студентима педагогије-менторство  април-мај 

2022. 

менторка- 

реализаторк

а 

6 

Активност 5            

Акредитација програма стручног 

усавршавања (ЗУОВ каталог)  

350 Трговина људима (децом) превенција и 

едукација 

јул 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10 

 

 

Активност 5              
Акредитација програма стручног 
усавршавања (ЗУОВ каталог) 
351 Слободна зона Јуниор у основним и 
среднјим школама-филм као помоћно 
средство у настави 

јул 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10 

 Активност 5           
Акредитација програма стручног 
усавршавања (ЗУОВ каталог) 
750 Подстицаји као покретачи у 
пројектној настави 

јул 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10  



      

 

 Активност 5          
 Акредитација програма стручног 
усавршавања (ЗУОВ каталог) 
757 Слободна зона Јуниор: коришћење 
филма за међупредметно повезивање у 
пројектној настави 

јул 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10 

Активност 5           

 Акредитација програма стручног 

усавршавања (ЗУОВ каталог) 

833 Сви наши идентитети 

јул 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10  

Активност 5           

Акредитација програма стручног 

усавршавања (Програм одобрен од стране 

МПНТР број 611-00-03044/2022-03) 5316 

 Допринос наставе и учења социологије у 

развоју ученичких компетенција за 

одговорно учешће у демократском друштву 

март 2022. ауторка, 

реализаторк

а 

10 

Активност 7 

Стручно/студијско путовање/ и посета 

Академији Раул Валемберг у Ђкоххолму  

учешће у стручној посети/студијском 

путовању,учешће у дискусији 

22-26.август 

2022. 

учесник 6 

 

 

11.2. Извештај о раду 

ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 

 

Током школске 2021/22. 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 2021/22. 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  
28. Планирање и израда програма рада стручног сарадника-психолога  
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  

 

 

 

 

 

11.3. Извештај о раду 

БИБЛИОТЕКАРА 

 

Током школске 2021/2022 године тим стручних сарадница- библиотекарки  је радио на 

различитим подручјима рада, кроз које ћемо и приказати овај извештај. 



      

 

За сваку активност наводимо носиоца те активности или више њих које су се том активношћу 

нарочито бавиле. 

По  плану и програму рада стручног сарадника библиотекара за ову годину један од главних 

и одувек 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. Кроз активности овог извештаја  видимо да су ти 

циљеви остварени. 

Као претходних и у овој школској години  један од важних циљева  био је функционалнији 

простор библиотеке са употребом читаонице- кабинетабр. 36, од тога је реализована   

реорганизација библиотечке грађе, пописане све књиге које се налазе у ормарима 

читаонице . У овој години, као и што је планирано почели смо са радом библиотечке секције, 

који је претходне две године био онемогућен због епидемиолошких мера. Рад секције је 

приказан кроз посебан извештај рада секције, али с обзиром да се активности веома 

поклапају са радом библиотекара биће и део овог извештаја. 

 Омогућавање приступа електронским подацима ученицима ради обезбеђивања додатне 

литературе је постављен као развојни циљ за петогодишњи период, као и почетак процеса 

дигитализације библиотеке. У овој години је у односу на тај циљ остварена техничка 

подршка школе- уведен је и умрежен компјутер са интернетом за ученике. 

У оквиру подручја рада- планирање и програмирање рада стручног сарадника 

библиотекара, реализоване су следеће активности: 

- У јулу претходне школске године смо радиле на изради Годишњег плана рада 
библиотекара за ову школску годину- реализатори активности-Ивана Милојевић и 
Донка Павић.  

- Планирање и оснивање рада Библиотечке секције у септембру ове шк године- Донка 
Павић 

- Учествовање у изради Акционог развојног плана за ову школску годину 
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. На основу тих предлога и 

активности  Акционог развојног плана усклађен је план и програм рада библиотекара и 

секције за ову шк.годину- реализатор активности- Донка Павић 

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

реализоване које су биле планиране: 

- 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 нам помаже 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 
фондом корисника, па исти формирамо и пратимо   кроз одвојену књигу корисника 
библиотеке за сваку школску годину.Такође, још  један велики недостатак програма је и 



      

 

континуирано формирање књиге инвентара,  јер програм некад не препознаје нове, унете 
податке библиотечке грађе за  штампање, па је и то изазов  планиран за почетак нове 
школске године, јер је   велики број нових података фонда унет и потребно је да та база 
података буде одштампана и додата већ постојећој књизи  инвентара, као обавезној  
документацији у раду стручног сарадника-библиотекара.  
Ове године школској библиотеци је понуђен модеран и напредан програм Е- библиотека, 
који ћемо размотрити  у сарадњи са директорком и наставницима  информатике у односу на 
финансијске могућности и време које би било потребно    да се цела постојећа база 
библиотечке грађе поново уноси у нови програм. Ово је  један од развојних циљева које смо 
поставиле. 
У овој години у књизи инвентара је континуирано евидентирано и унето 218 књига,од тога 

куповином- 60 нових књига и поклоњених од наставника - 150 добро очуваних и корисних 

књига. - реализатори активности евиденције књига: Мирјана Стаменковић и Донка Павић. 

 

- Анализа књиге корисника библиотеке на крају школске године и мапирање одељења- 
активних и неактивних 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 – 1/4, 1/5 и 1/6 , 2/2 и 2/5. Утврђено је 
да су у овој школској години најактивнији корисници – ученици фармацеутског смера 3/2 
(укупан број издатих књига -49) и  ученици козметичког смера 3/6 (укупан број издатих 
књига -23). Од матурантских одељења најактивнији корисници библиотеке били су ученици 
4/2 и 4/7, исто фармацеутског и козметичког смера. 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 активности тим библиотекарки. 

- На предлог библиотечке секције ове године је уведена похвала- Најчиталац- ученик и 

Најчиталац –наставник и награда у виду књиге за Најчиталац-матурант.  

Школска библиотека је наградила Најчитаоце матуранте у школској 2021/22 год. из 4/7- 

Ивону Костић и Мају Цветковић, активне чланове библиотечке секције књигом- Милена 

Павловић Барили, аутора Миодрага Б.Протића, издавач Службени гласник. Најчиталац  од 1-

3 разреда у школској 2021/22 је ученица 3/6, Сара Милићевић, такође активан члан секције. 

Најчитаоци наставници у овој шк години су Јелена Стојиљковић, наставница српског језика и 

књижевности и Елизабета Марот, наставница прве помоћи и предузетништва.- реализатор 

активности Донка Павић 

- Обогаћивање библиотечког фонда новим издањима, куповином и поклонима од 
стране наставника, стручних већа и сарадника школе.  

Библиотечки фонд се сваке године повећава, претходних година највише захваљујући 

поклонима, док у овој највише куповином од стране школе. 

Као и сваке школске године у сарањи са директорком школе и рачуноводством планирају се 

и издвајају новчана средства за набавку нових књига и обогаћивање библиотечког фонда. 

Набавка нових књига је рађена на основу анализе постојећег фонда за одабране области 

чији број књига треба допунити новијим и актуелнијим издањима, у сарадњи и кроз 



      

 

консултације са стручним већима, тимовима , секцијама, ученицима и библиотечком 

секцијом. 

Одабране су следеће области: област стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника, област стручних предмета за смер – козметички техничар, опште образовних и 

опште стручних предмета (биологија, психологија, етика, грађанско васпитање, 

предузетништво, информатика, ликовна култура), област предмета српски језик и 

књижевност и област белетристика- класична и савремена страна и домаћа књижевност. 

И ове , као и прошле школске године издвојена је за обогаћивање област белетристика– 

класична и савремена страна и домаћа књижевност за наставнике и ученике. Оваобласт је 

издвојена услед нових законских немогућности организовања годишњих продајних 

изложби, које су од оснивања библиотеке биле редовне и веома ефикасан начин 

обогаћивања библиотечког фонда, нарочито белетристике. Избор белетристике урађен је по 

препорукама већа наставника српског језика и књижевности, библиотечке секције, активних 

чланова библиотеке- ученика и наставника и стручних сарадника-библиотекара. 

Сарадња је остварена са неколико издавачких кућа и књижара: Службени гласник, Завод за 

уџбенике, Клет, а највише је наручено од књижаре Макарт ( са којом смо и прошле године 

имали сјајну сарадњу и повољну понуду за књиге). 

Реализатори активности координације и набавке књига: Ивана Милојевић и Донка Павић 

- У оквиру подручја рада – рад са ученицима, сарадња са  наставницима, стручним 

сарадницима и родитељима издвајамо следеће релизоване активности током целе 

године: 

Током целе године ученицима је пружена 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 и мотивисање ученика за учешћем у културним дешавањима у и ван школе: 

Сајам књига,Фест, Ноћ књиге, Звездаријада, БОСИФЕСТ.  Ученици су кроз паное у 

библиотеци и кроз одељењске заједнице и Ученички парламент информисани о корисним и 

занимљивим сајтовима-садржајима за младе-средњошколце: о различитим  психолошким, 

каријерним саветовалиштима, различитим конкурсима,стипендијама, волонтирању, 

неформалном образовању, обукама, летњим камповима...- реализатори тим библиотекарки. 

И активности у одређеном временском периоду: 

- Учешће у организацији Светосавске недеље, која је ове године реализована по 

посебним условима услед епидемилошких мера, те је Савиндан обележен 27. јануара 

онлајн – реализатор Ивана Милојевић.  

- Обележавање Светског дана средњошколаца 17. новембра кроз информисање 

ученика, секције, реализатор Донка Павић. 



      

 

- Обележавање Светског дана поезије и шума 21. марта у школској библиотеци кроз 

менторски рад са библиотечком секцијом, реализатор Донка Павић. 

- Обележавање Светског дана здравља, 7.априла кроз менторски рад са секцијом, 

информисање о стручној литератури која постоји у библиотеци, реализатор Донка 

Павић. 

- Ивана Милојевић је у сарадњи са наставницама, Маријаном Милосављевић и 

Тамаром Савић, организовала и координирала интерним стручним усавршавањем за 

наставничко веће школе Међупредметне компетенције у настави и ваннаставним 

активностима, које је реализовано у периоду од 21. до 28. јануара 2022. године. 

-  Дана 29. априла 2022. године Ивана Милојевић, Бојана Лукић и Ана Анић су 

организовале и реализовале корелативни час на тему „Безбедна комуникација на 

интернету“ који је део акционог плана пројекта „Квалитетно образовање за све“. Час 

је осмишљен као корелација предмета медицинска информатика, српски језик и 

вештине комуникације и српски језик и књижевност и реализован је у одељењу 4/4. 

- Приказ и извештавање наставника и стручних сарадника на Наставничком већу о 

резултатима истраживања Општине Звездара о интересовањима, ставовима и 

потребама ученика Фармацеутско-физиотерапеутске школе – реализатор Донка 

Павић, спровођење истраживања мај / јун школске 2020/21 год. 

 обрада и анализа података октобар/новембар школске 2021/22 год. 

 извештавање на нивоу школе новембар/децембар школске 2021/22 

год. 

 комплетан извештај ће бити приложен овом извештају. 

 

- У оквиру подручја рада – културна и јавна делатност, реализоване су следеће 

активности: 

-Уместо планиране продајне изложбе књига реалозована је у сарадњи са библиотечком 

секцијом промоција нових књига из школске библиотеке: „ Толико много књига-тако мало 

времена.“ (Ј.Петровић) 27. и 29.12.2021. год. 

Циљ/исходи активности: Вршњачко мотивисање за читањем књига, боље упознавање 

ученика  са књижевним фондом библиотеке, квалитетније коришћење слободног времена 

на школском распусту кроз читање, приказ резултата онлајн анкете у којoj су учествовали 

ученици наше школе: „Читалиште“. Реализација: у холу школе у новогодишњој атмосфери 

кроз промоцију 60 нових књига које је школа купила- највише белетристике раузличитог 

жанра, али и старијих издања књига које је секција одабрала за промоцију, као и паноа на 

ком су приказани резултати онлајн анкете „Читалиште”. Ова активност је веома успешно 

реализована и општи закључак секције и менторке јесте да су овакве акције потребне и да 

буду чешће, да се ученицима и наставницима допала ова акција, посебно вршњачка размена 

и комуникација о овој теми,а о свему томе говоре и веома позитивни утисци ученика у 

Књизи утисака. Цео извештај са прилозима биће саставни део извештаја о раду библиотечке 

секције у школској 2021-22 - реализатор активности  ментор, Донка Павић 



      

 

-Наставак сарадње са издавачким кућама с циљем куповине књига за награђене ученике 

матуранте и ђаке генерације – 68 књига је одабрано и купљено у сарадњи са директорком 

школе и издавачким кућама Лагуна и Отворена књига . Ове године је библиотека кроз ову 

активност посебно промовисала савремене српске писце- добитнике Нинове награде у 

различитим периодима. – реализатор Донка Павић 

-„ Плава птица- Сарадња са 12. Босифест-ом“ – реализација инклузивне активности из 

циклуса „Плава птица“ кроз учешће ученика и наставника у оквиру Босифест –а, 12. 

Међународног филмског фестивала особа са инвалидитетом. Један од главних циљева био је 

подизање друштвене свести, а посебно свести младих о значају укључивања особа са 

инвалидитетом у друштво, као и развој компетенције емпатије. Ова активност је 

реализована  у одељењима другог и четвртог разреда ( 2/1, 2/3, 2/4, 2/7 и 4/6) кроз наставу 

биологије, грађанског васпитања и српског језика и књижевности. Филмови које  су ученици 

на овим часовима гледали и о њима дискутовали са наставницама говоре о животима људи 

различитих болести и инвалидности ( церебрална парализа, АЛС склероза, Даунов синдром, 

глувонеми...). – реализатори Ивана Милојевић, Донка Павић и наставница биологије Јелена 

Милосављевић. 

-Ова активност је приказана и као један од примера добре праксе подстицања демократске 

културе у школама у оквиру пројекта „ Квалитетно образовање за све“ на обуци „ II peer 

learning” у Сокобањи, мај 2022, реализатори чланови пројектног тима школе: Ивана 

Милојевић,  Донка Павић и Јелена Стојиљковић. 

-Обележавање Дана Европе  изложбом ликовних радова ученика 1. разреда: „ На путу 

демократије-слажемо слагалице емпатије, језика и интеркултуралности“ – у оквиру пројекта 

„ Квалитетно образовање за све“ – јун 2022. Радови на ову тему су припремани  са 

ученицима 1. разреда кроз наставу ликовног 1-1,1-3, 1-4 и 1-7, а креативну подршку у 

припреми и отварању изложбе дали су ученици 2-3 и 2-7 кроз наставу грађанског васпитања 

и библиотечка секција. 

-Библиотечка секција је на отварању изложбе реализовала активност – „Промоција књига 

лекара-писаца у Надеждином кутку“ – кутку сликарке и добровољне болничарке Надежде 

Петровић и штанда са књигама из школске библиотеке лекара-писаца: Змаја, Л.Лазаревића, 

Булгакова, Чехова, Дојла и Јалома.  

-Наставак ове активности „ На путу демократије...“ планиран је за почетак нове шк године. -

реализатори  Донка Павић, наставница ликовног  Славица Марковић и Бојана Лукић 

Милошевић, координатор пројектног тима. 

- У оквиру подручја рада – стручно усавршавање 

-Извештавање о раду библиотеке за школску 2020/21 год кроз унос података у нову МБС 

базу- организатор Библиотека града Београда- реализатор Донка Павић 

У фебруару месецу Ивана Милојевић је похађала обуку за Школски матурски тим у оквиру 
Другог пилотирања државне матуре, а у априлу је учествовала у реализацији истог.  



      

 

„ II peer learning“ – Тренинг за тренере, Савет Европе у оквиру пројекта  
„ Квалитетно образовање за све“, мај, Сокобања- учеснице Ивана Милојевић и Донка Павић 

Обука „Дигитална учионица /дигитално компетентни наставник-увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образобних материјала“ у мају месецу-учеснице Мирјана 
Стаменковић и Ивана Милојевић.  
 

 

 

11.4. Извештај о раду КООРДИНАТОРА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР 

1.Презентована расподела часова наставницима који  
изводе вежбе, наставу у блоку и професионалну 
праксу 
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 

Септембар 

 
Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

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 

Октобар 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

1.Урађена анализа реализације наставног плана и 
програма из уже стручних предмета 

Новембар 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

1. Обилазак наставних база и договор око 
реализације наставе у блоку са представницима 
наставних база (ВМА, Апотека-Београд, КБЦ 
„Звездара“... 

Децембар 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

1.Организована практичнеа настава за друго 
полугодиште 
2.Организована реализација настане у блоку 

Јануар 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

1.Упућивање матураната у начин полагања матурског 
и завршног испита 

Фебруар 
Координатор  
Наставници 



      

 

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 

стручних 
предмета 

1.Обилазак  наставних база четвртог разреда 
(дерматологија са негом, естетска хирургија са негом, 
специјална рехабилитација) 

Март 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

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 

Април 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

1.Припремљени  кабинети и обавештени социјални 
партнери за полагање практичног дела матурског и 
завршног испита 
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 

Мај 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

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 

Јун 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

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. 
 

Август 

Координатор  
Наставници 

стручних 
предмета 

 

 

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 2021/2022.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 Александра Ракићевић 
I/2  Зорица Ђукић 
I/3  Јелена Михајловић 
I/4  Мирјана Стаменић 
I/5  Маја Мирковић 
I/6  Ангелина Радовановић Беловођанин 
I/7  Елизабета Марот 

  
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  199  ученика (девојака: 140, младића: 
59). На крају школске године укупно је 199  ученика (девојака: 141, младића: 58). 
Наставу по индивидуалном образовном плану пратило је 6  ученика (ИОП1 - 3 ученика  , 
ИОП2 - 4 ученика), и на крају школске године бројно стање је остало исто. 
 

Разред, 
одељење 

 
Образовни профил 

Број ученика 

М Ж УКУПНО ИОП 



      

 

I/1 Фармацеутски  техничар  4 25 29  

I/2 Фармацеутски  техничар српски  5 24 29  

I/3 Физиотерапеутски техничар 18 13 31 1 

I/4 Физиотерапеутски техничар 17 14 31 1 

I/5 Масер 12 7 19 4 

I/6 Козметички техничар 2 28 30  

I/7 Козметички техничар / 30 30  

УКУПНО 58 141 199 6 

 

У школској 2021/2022. години је одржано шест редовних седница одељенског већа. На 
ванредним седницма разговарало се о следећем: 

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

Редовним седницама  су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог 
школе.  

Чланови одељењског већа првог разреда у школској 2021./2022. 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. 
 

 
 

12.2.2  одељењског већа  
ДРУГОГ  РАЗРЕДА  

 

Oдељењско веће другог разреда чине одељењске старешине : 
 

II/1 Ивана Милојевић 
II/2  Јелена Стојиљковић 
II/3  Весна гамбирожа 
II/4  Горан Марић 
II/5  Снежана Грдинић 
II/6  Невена Лазаревић 
II/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 други разред уписано је  208 ученика (девојака: 156, младића: 
52). На крају школске године укупно је 206  ученика (девојака: 155, младића: 51). 
Наставу по индивидуалном образовном плану пратило је 6  ученика (ИОП1 - 2 ученика  , 
ИОП2 - 4 ученика). 
 
 
 

Разред, 
одељење 

 
Образовни профил 

Број ученика 

М Ж УКУПНО ИОП 

II/1 Фармацеутски  техничар 
српски и енглески језик 

7 22 29  

II/2 Фармацеутски  техничар 
српски  

4 28 32  

II/3 Физиотерапеутски техничар 15 17 32 3 

II/4 Физиотерапеутски техничар 14 17 31 1 

II/5 Масер 11 12 23 2 

II/6 Козметички техничар / 31 31  

II/7 Козметички техничар / 28 28  

УКУПНО 51 155 206 6 

 

У школској 2020/2021. години је одржано осам редовних седница и три ванредне седнице у 

одељењу II/5.  Разлог реализовања ванредних седница одељењских већа је: подршка једној  ученици 

и разматрање присуства једног ученика, међуљудски односи у одељењу 

Редовним седницама  су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог и психолог школе.  

Чланови одељењског већа другог разреда у школској 2021/22 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. 

У другом разреду 4 ученика је ишло на разредни испит: један ученик из одељења II2 из 

аналитичке хемије, један из одељења II4 из 5 предмета (физика, здравствена психологија, 

патологија,фармакологија, биологија),  један ученика из одељења II5 из патологије и једна 

ученица из одељења II7 из патологије. Полагање је организовано у два испитна рока: јунско-

јулском и августовском року. Ученици су положили све предмете.  



      

 

У другом разреду укупан број одличних ученика је 110, од тога ученика са 5,00 је 42, укупан 

број врло добрих ученика је 72 и укупан број добрих ученика је 24. 

 Средња оцена другог разреда је врло добар (4,22). 

 
                                                                                        
 
 

 

12.2.3. одељењско веће  

ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА 

Oдељењско веће четвртог разреда чине одељењске старешине : 
III/1 Снежана Спаравало 
III/2  Данијела Пешић Јовановић 
III/3  Сања Ђуричић 
III/4  Драгана Михајловић 
III5  Тајана Јанковић 
III/6  Хермина Ћосић 
III/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 трећи разред уписано је  205  ученика (девојака: 141; младића: 
64). На крају школске године укупно је 204  ученика (девојака: 141,  младића: 63 ). Наставу по 
индивидуалном образовном плану пратило је 6  ученикa (ИОП2). 
 

Разред, 
одељење 

 
Образовни профил 

Број ученика 

М Ж УКУПНО ИОП 

III/1 Фармацеутски  техничар 
српски и енглески језик 

6 19 25 / 

III/2 Фармацеутски техничар 
српски  

6 26 32 / 

III/3 Физиотерапеутски техничар 29 10 29 1 

III/4 Физиотерапеутски техничар 15 15 30 1 

III/5 Масер 14 15 29 3 

III/6 Козметички техничар 2 28 30 1 

III/7 Козметички техничар 1 28 29 / 

УКУПНО 64 141 204 6 

 
 
У школској 2021/2022. години је одржано   6 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:  
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 
 Усвајање годишњег плана и рада Одељењског већа;  
Утврђивање распореда часова; 
 Утврђивање распореда писмених задатака и других облика писане провере знања ученика; 
предлога коришћења уџбеника и приручника; 
Утврђивање плана реализације осталих облика образовно-васпитног рада; 
 Анализа почетка рада школе – школска 2021/2022. година; 
Анализа постигнућа ученика - Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, 
неоцењен) 
изостанака ученика на нивоу одељења ( оправдани, неоправдани, спорт и здравствени 
проблеми- укупно и по ученику) 
Праћење реализације плана пружања подршке за ученике по ИОП-у 
 Васпитне и васпитно-дисциплинске мере, мере друштвено-корисног рада, односно 
хуманитарног рада 
Предлог мера за побољшање образовно-васпитних резултата 
Анализа реализације наставе (редовна, изборна, блок и консултативна). Анализа 
реализације наставе по посебном програму за раду условима пандемије вируса Ковид-19. 
Образовно-васпитни резултати на крају првог полугодишта школске2021/2022. 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; 
- Успех ученика на нивоу одељења (позитиван, недовољан, неоцењен) 
Анализа постигнућа ученика завршног  разреда; 
Реализација наставе у блоку;.  
Резултати разредног испита из страног језика 
 

 

 

12.2.4. одељењско веће  
ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА  

 

Oдељењско веће четвртог разреда чине одељењске старешине : 
 

4/1  Мирјана Стаменковић 



      

 

4/2  Биљана Васић 
4/3  Татјана Станковић 
4/4  Бојана Лукић 
4/6  Маја Ћосовић 
4/7  Дубравка Виторовић 

  
и предметни наставници који реализују наставу у шест одељења која су распоређена у три 
образовна профила: 

- Фармацеутски техничар 
- Физиотерапеутски техничар 
- Козметички техничар 
 

На почетку школске године у четврти разред уписано је   203  ученика ( девојака 138: , 
младића 65: ). На крају школске године укупно је ученика 171 ( девојака:126, младића: 45 ). 
Ни један ученик није пратио наставу по ИОП- у.  
 

Разред, 
одељење 

 
Образовни профил 

Број ученика 

М Ж УКУПНО ИОП 

4/1 Фармацеутски техничар српски и 
енглески језик 

11 19 30  

4/2 Фармацеутски техничар српски 3 26 29  

4/3 Физиотерапеутски техничар 13 16 29  

4/4 Физиотерапеутски техничар 13 14 27  

4/6 Козметички техничар 4 25 29  

4/7 Козметички техничар 1 26 27  

УКУП НО 45 126 171 - 

 
 

У школској 2021/2022. Години је одржано 7  редовних седница 

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; 
-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 2021/2022. година; 



      

 

8. Анализа постигнућа ученика на крају првог класификационог периода школске 2021/22. 
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 школске2021/2022. 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 2021/22. 
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).  
 
22. Анализа постигнућа ученика завршних разреда; 
23. Реализација наставе у блоку; 
24. Реализација припремне наставе за полагање завршног и матурског испита; 
25. Резултати разредног испита из страног језика; 
26.Образовно-васпитни резултати на крају другог полугодишта школске 2021/22.године: 
- појединачни успех ученика и на нивоу одељења,средња оцена одељења; 
- евидентирање ученика који се упућују на полагање завршног, матурског испита; 
- 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; 
- ученици који учествују на конкурсу за избор ученика генерације , образовних профила , 
спортисте. 
27.Анализа реализације наставе (редовна , изборна , блок и консултативна , припремна 
настава за полагање   матурског испита); 
28.Распоред реализације  матурског испита; 
30.Постигнути резултати на матурском испиту у јунском року школске 2021/2022. године: 
· Постигнут успех ученика на нивоу образовног профила, на нивоу разреда и средња оцена 



      

 

одељења; 
· Постигнути резултати на : испиту из матерњег језика и књижевности; испита за проверу 
стручно-теоријских знања: матурског практичног рада; 
· Предлог ученика за похвале (похваљују се сви одлични ученици а посебно са оценом 5,00); 
31.Проглашење Ученика генерације , најбољих ученика по смеровима, најбољи ученик у 
ваннаставним активностима и носиоци дипломе „Вук Караџић“; 
 
 

 

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 2021/2022.године Савет родитеља је одржао седам седница. 

Време 

реализације 
Активности 

Носиоци 

активности 

 

I седница 

20.9.2021. 

1.Верификација мандата: Конституисање Савета 
родитеља школске 2021/2022.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 

 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 



      

 

представника родитеља ученика другог,трећег и 
четвртог разреда; 
-Престанаксвојства чланова Савета родитеља 
ученика који су завршилишколовање; 

2.Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у 
Београду одржане дана  31.08.2021.. године;  
3.Анализа почетка рада установе у школској 2021/2022. 
години; 
4.Предлог спецификације трошкова (висина износа 
средстава) за први ,други ,трећи  и четврти разред-
„ученички динар“за школску 20212022 
годину:униформе,осигурање ученика,обезбеђење и 
ормарићи 
5. Текућа питања;                             

-Правила понашања ученика,запослеених и 
родитеља  Фармацеутско-физиотерапеутске 
школе: 
-Платформа“Чувам те“ 
-Савет родитеља ГО Звездара 
- Информација са отварања понуда ЈН за закуп 
сале за реализацију наставе физичког васпитања 
у Фармацеутско-физиотерапеутској школи; 

 

 

II седница 

30.11.2021. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у 
Београду, одржане дана  20.09.2021. године;   
2. Усвајање Извештаја о образовно-васпитним 
резултатима ученика на крају првог класификационог 
периода школске 2021/2022. године; 
3. Усвајање Записника о извршеном  надзору 
комуналне инспекције у Фармацеутско-
физиотерапеутској школи;   
4. Текућа питања;  

- Oпшитнски Савет родитеља 
 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 

 

 

III седница 

31.01.2022. 

Одржана 

онлајн 

 1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
рдитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у 
Београду одржане дана  30. 11.2021 . године;  
2.Доношење Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке за пружање услуга физичкотехничког 
обезбеђења; 
3.Извештај о образовно-васпитним резултатима на 
крају првог полугодишта школске 2020/2021. године; 

 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 

 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у 
Београду, одржане електронским путем 31 .01.2022. 

 

 



      

 

IV седница 

23.2.2022. 

године;  
2. Разматрање и усвајање првог(полугодишњег) 
Извештаја о раду директорке  и раду  Фармацеутско - 
физиотерапеутске школе у Београду за школску 
2021/2022 годину; 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији 
акционог Развојног плана школе за прво полугодиште 
школске 2021/2022. године; 
4. Разматрање и усвајање извештаја Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања за прво полугодиште 2021/2022. 
године; 
5. Разматрање и усвајање Извештаја о стручном 
усавршавању наставника, стручних сарадника у првом 
циклусу школске 2021/2022. године 
6. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и 
годишњег обрачуна Фармацеутско-физиотерапеутске 
школе у Београду за 2021. годину; 
7. Упознавање са изменама и допунама Закона о 
основама система образовања и васпитања и Закона о 
средњем образовању 
8. Упознавање са Правилником о изменама и допунама 
Правилника о календарау образовно- васпитног рада 
средњих школа за школску 2021/2022. годину 
9. Текућа питања 

-Извештај о посети просветне инспекције 
24.12.2021. године 
-Пилотирање државне матуре 
-ПИСА тестирање 
-Савет родитеља ГО Звездара 
 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 

 

V седница 

5.5.2022. 

 

 

 

 

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у 
Београду, одржане дана  23.02.2022. године;   
2. Усвајање извештаја о образовно-васпитним 
резултатима на крају треће класификације, школске 
2021/2022.године ; 
3.Извештај о резултатима првог циклуса 
самовредновања школске 2021/2022. године 
4. Израда новог Школског програма школе, за период 
2022-2026.годинe- 
5.Избор члана (испред Савета родитеља) за избор 
ученика генерације, образовног профила,спортисте и 
ваннаставних активности Фармацеутско-
физиотерапеутске школе у Београду,школске 
2021/2022; 
6.Извештај о реализацији Писа тестирања 2021/2022, 
године и реализација пилотирања државне матуре 
2021/2022, године 

 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 



      

 

7. Конкурс за упис ученика у први разред средње 
школе за школску 2022/2022. годину 
8. Информисање о спроведеном поступку јавне 
набавке услуга физичко-техничког обезбеђења; 
9. Текућа питања 

- Закључак о обезбеђивању финансијских 
средстава за набавку школског намештаја 
- Закључак о обезбеђивању финансијских 
средстава за набавку рачунарске опреме 
-Сагласност за избор најповољније понуде - 
фотографисање ученика Фармацеутско-    
физиотерапеутске школе 
-Организација матурског и завршног испита, 
испраћај матураната и матурскo вече 

 

VI  седница 

15.7.2021. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у 
Београду одржане дана  5.5.2022 . године;   
2. Усвајање Извештаја о образовно – васпитним 
резултатима и резултатима постигнутим на   завршном 
и матурском испиту, школске 2021/2022 године; 
3.Усвајање Извештаја о проглашењу Ученика 
генерације, образовног профила, ваннаставних 
активности и спортисте; 
4.Разматрање и усвајање Школског програма 2022-
2026 
5.Усвајање Извештаја о реализацији акционог плана 
Развојног плана школе за школску  
2021/2022. годину; 
6. Усвајањ годишњег Извештаја о самовредновању 
рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе за 
школску 2021/2022. годину 
7. Усвајање Извештаја Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања за школску 2021/2022. годину 
8.Усвајање листе избраних уџбеника за период 2022-
2026 и  избора уџбеника за школску 2022/2023годину 
9.Усвајање Извештај о упису ученика у први разред у 
Фармацеутско-физиотерапеутску школу за школску 
2022/2023 годину; 
10. Усвајање другог (полугодишњег) Извештаја о раду 
директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе и 
раду установе у школској 2021/2022 години; 
11.Разматрање и усвајање Извештаја о намени 
коришћења средстава родитељског динара; 
 у школској 20212022 години;  
12.Текућа питања  

-Општински савет родитеља 

 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 

Педагог школе 

 



      

 

                            

 

VII  седница 

30.8.2021. 

 1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета 
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у 
Београду, одржане дана  15.7. 2021.године   
2.Усвајање Извештаја о раду Савета родитеља - 
школска 2021/2022. године 
3.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању 
Годишњег плана рада Школе за школску 2021/2022. 
годину 
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 
школе за школску 2021/2022. годину 
5.Разматрање Годишњег плана рада Фармацеутско-
физиотерапеутске школе у Београду за школску 
2022/2023. годину; 
       -акциони план развојног плана за школску 
2022/2023. годину; 
6.Разматрање Годишњег плана рада директора школе 
за школску 20222023. годину 
7.Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 
2022/2023. годину 
8.Усвајање Извештаја о остваривању плана стручном 
усавршавању запослених за школску 2021/2021.годину 
и Плана стручног усавршавања запослених за школску 
2023/2022. годину 
9. Организација образовно васпитног рада  у школској 
2022/2023 години 

-Обавештење о одлуци Тима за праћење и 
координисање примене превентивних мерау 
раду школа о организацији рада школа од 
1.9.2022. 
-Упознавање са препорученим мерама 
превенције КОВИДА-19 у школама и установама 
ученичког и студентског стандарда 

10. Известај о инспекцијском надзору комуналне 
инспекције у Фармацеутско-фииотерапетској школи  
1.8.2022. 
 11.Текућа питања 

-Савет родитеља ГО Звездара 
 

Чланови Савета 

родитеља; 

Директорка 

школе 

Педагог школе 

 

 

 

14.Извештај о раду 

УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 

 



      

 

Ученички парламент је током школске 2021/2022.године остварио велики део планом 

предвиђених активности: 

- На почетку школске године, у септембру месецу ово тело је конституисано. 

- 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. 

-  Ученици су поред упознавања са правима детета, обележили Дан средњошколаца, 

Међународни дан дечјих права и Међународни дан људских права.  

-  

- Адекватансадржај о овим темама је окачен је у google учионици и направљен пано на тему 

дечјих права у холу школе. Ученици су у вези дана средњошколаца делили летке и читали о 

овом дану испед својих одељења. 

- На састанцима УП се причало и распављало и о вршњачком насиљу, иако у нашој 

школивладапоприличномирољубива и пријатељскаклима, 

ипаксудатимногипредлозимогућихрешењаовеврстенасиља: едукација, кутијапроблема. 

У школској 2021/2022. години успешно су реализоване следеће акције: 

- Пре школског распуста и новогодишњих празника спроведена је акција украшавања 

школе у којој су учествовали сви чланови парламента и сва одељења школе. Акција је 

успешно реализована. 

- Хуманитарна акција сакупљања одеће за децу из Свратишта у сарадњи са 

волонтерским тимом наше школе. 

- Прављење новогодишњих честитки, које су послате деци на поклон уз одећу у 

Свратиште. 

- Реализована је хуманитарна акција у периоду од 1. до 28.априла  2022.године 

(сакупљање новчаних средстава за хуманитарну фондацију ,,Буди хуман”).  У кутији 

која је била постављена у холу школе сакупљено је за малог Андрију 13.140динара. 

Тог дана је менторка АнаЕрор у пратњи председника Парламента и записничара 

уплатила овај износ на рачун хуманитарне фондације,,Буди хуман” са назнаком за 

Андрију. 

- Испраћај матураната је организован у сарадњи са парламентом и главним тим који је 

био ангажован у вези са испраћаје мматураната био је сачињен од најстаријих 

чланова парламента, ученика завршне године наше школе. 

 

 



      

 

15. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ФАКУЛТАТИВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

15.1. Екскурзија 

Током школске 2021/2022.године због епидемиолошке ситуације нису реализоване  

ексурзије. 

 

15.2. ФАКУЛТАТИВНО УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

Што се тиче чешког језика,нажалост није било ученика,који су похађали наставу ове године. 
Поздрав.Мирјана Стаменковић. 
 

15.2.1. 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  ушколској 
2021/22.години реализовано је кроз следеће актиивности: 

- Током школске 2021/2022.године, На почетку школске године,у септембру месецу, 
урађена је  промоција учења кинеског језика. 

- десет ученика је показало заинтересованост за учење кинеског језика. У току првог 
полугодишта десет ученика је похађало суботом онлајн часове кинеског језика.Број 
присутних ученика на онлајн часовима се смањивао,па је одлучено да се настава 
прекине.  

- За ученике,који су желели да полажу кинески језик,организовани су термини у 
Институту Конфуције у марту месецу. 

 

15.2.2. Факултативно учење  ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА 

 

Пројекат се у нашој школи реализује четврту 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 2021/22.години није било ученика,који су похађали наставу ове године. 
 

 

15.3. ВАННАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

Годишњим плном рада школе школска 2021/2022. предвиђене су следеће секције: 

Назив секције Наставник задужен за рад секције 

1. Драмска секција Данијела Пешић Јовановић 

2. Лингвистичка секција Јелена Стојиљковић 

3. Рецитаторска секција Биљана Петровић 

4. Библиотечка секција Донка Павић, Ивана Милојевић 

5. Хемијска секција Александра Ракићевић 

6. Научно-истраживачка секција Биљана Васић,                                                     

Маја Павловић, Татјана Станковић, 

Сања Вуков , Ивана Пашић  , Mаја 

Мирковић                                              

7. Енглески језик Зорица Ђукић, Снежана Спаравало 

8. Ликовна секција Славица  Марковић 

9. Музичка секција Ана Ерор 

10. Шаховска секција Петар Алексић 

 

 

 

15.3.1. Извештај о раду  
ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

15.3.1.1.У ПОЗОРИШНОМ ИСТРАЖИВАЊУ ИПРЕДСТАВИ У НАСТАЈАЊУ  

„ МИРИС БАДЕМА “ 



      

 

Образложење учешћа Театра Фармакопеа, одељењског позоришта 4/1, у истраживачком, 

позоришном пројекту под радним насловом: „ Расветљавање случаја масовног тровања у 

ћупријском округу 1875.“  уметничке групе „ Хоп Ла“. 

Интерактивни облици истраживања, редитељке Анђелке Николић, младе људе воде кроз 

процес настајања представе путем едукативног и социјалног искуства до активног гледаоца у 

позоришту које добија свој примарни дидактички облик. Радни наслов овог позоришног 

пројекта : „ Расветљавање случаја масовног тровања у ћупријском округу 1875.“, тематски је 

заснован на књизи правно – криминолошке студије „ Тровања у Кнежевини и Краљевини 

Србији“ Ивана Д. Јанковића. 

На основу досадашњег искуства у примени драме као метода у настави, те одрживости и 

квалитета интегративног модела ( предмета Српски језик и књижевност у корелацији са 

групом опште и уже стручних предмета кроз драму као уметност) који је проистекао из ЕУ 

пројекта Дајс ( Драма унапређује кључне компетенције Лисабонске стратегије у образовању, 

2008) одељењско позориште Театар Фармакопеа је добило позив за учешће у позоришном 

истраживању. 

Театар Фармакопеа би на тај начин представио школу као институцију која има традицију 

отворености за образовну улогу културе и међушколски дијалог у процесу образовно –

васпитног рада на територији Републике Србије. 

Партнерство и размена искустава у позоришном истраживању: Уметничка група Хоп Ла и 

средња школа из Свилајнца 

Трајање пројекта:  

-  позоришног истраживања – три радионице у трајању два школска часа; школска 

2021/2022.година  

- „ Мирис бадема “ – представа у настајању школска 2022/2023.година 

Општи циљеви пројекта су ( наведено из позивног писма Анђелке Николић): 

- Унапређивање и популаризација примене драмских метода у настави, као делотворног 

средства како за усвајање нових садржаја тако и за подстицање радозналости и 

развијања критичког духа и вештине дијалога код ученика. 

- Стварање  међупредметних корелација, тиме се развијају међупредметне компетенције; 

у случају овог пројекта, могућа је корелација између следећих предмета: хемија, 

историја, социологија, психологија, грађанско васпитање, прва помоћ и заштита; за 

студенте ФФШ и аналитичка хемија, токсикологија, фармацеутска технологија, историја 

фармације. 

- Развој позоришне публике, укључивањем групе младих људи у рад на генези 

позоришног текста и представе од иницијалне фазе, чиме подстичемо интересовање 

младих за позориште, а с друге стране богатимо искуство позоришних стваралаца 

- Повезивање групе ученика са вршњацима из друге школе/средине, чиме се подстиче 

дружење и међувршњачко учење. 



      

 

Интерни циљеви пројекта су:   

- примена Драмско – акционог модела као најподеснијег за партикуларни приступ теми – 

студији случаја, али који је транспарентан за интегративни модел Театра Фармакопеа 

заснован на драми као уметности која унапређује кључне компетенције Лисабонске 

стратегије у образовању. 

- Чланови Театар Фармакопее би били  оснажени да на основу свог императива рада 

осмисле радионице  „ Dosis sola facit venenum“ – о противотровима и лечењу као 

развијање циљне компетенције Хуманости и етичности „ Бити човек“ проистекле из Дајс 

модела. 

- Чланови Театар Фармакопее  би прошли кроз искуство Драмско – акционог модела , те 

надоградили искуство примене драме као метода за истраживање стручних садржаја 

кроз литературу, проширио истраживање стручних садржаја у области здравствене 

безбедности. 

- Позоришно истраживање би омогућио да ученици индуктивним и дедуктивним 

закључивањем о функционалности стеченог знања из више предмета, се оснаже за 

друштвено одговорну улогу на даљем личном и професионалном плану. 

- Корелацијско – интегративни задатак Тима за међупредметне компетенције би био 

упланирању и инструктивном раду са члановима Театра Фармакопеа при повезивању 

садржаја унутар и међу предметима. На тај начин чланови Театра Фармакопеа тему 

(против)отрова из стручних наставних садржаја би проучавали са различитих гледишта, а 

та интердисциплинарнност би се одразила на критичко промишљање о коришћењу 

знања у реалним ситуацијама. 

o развијање ученичнких и менторских компетенција наставника кроз сарадњу са 

Тимом за међупредметне компетенције 

o развијање ученичнких компетенција кроз сарадњу са „ Тимом пројекта квалитетно 

образовање за све „ Позоришно истраживање „ Расветљавање случаја масовног 

тровања у ћупријском затвору 1875. године“ и процесна представа „ Мирис 

бадема“ презентоване су на скупу Квалитетно образовање за све у мају месецу 

као драмско – акциони модел који омугућује истраживање усвојених стручних 

садржаја и драмско истраживање кроз цивилни активизам изражен драмом као 

уметничком формом. Оснаживање компетенције демократске културе кроз  

препознавање социјалних тензија и сукоба кроз уметничку форму драме,  ученици 

су оспособљени да делују у утичу на позитивну промену појединца, на његово 

освешћивање  и на позитивну промену у друштву, али и да постигну едукативно, 

међупредметно повезивање у студији случаја. Важност овог процеса је 

транспарентност која позива на даље расправе и промишљања о позитивним 

решењима . 

ЗАКЉУЧЦИ  РЕАЛИЗОВАНОГ 

 Током школске 2021/2022.године,  чланови Театра Фармакопеа су имали три 
радионице са позоришним експертима у децембру, марту и мају, а шест радионица ( 
фебруар –мај) са ментором Театра Фармакопеа. 



      

 

 Позоришно истраживање кроз Драмско – акциони модел је партиципативни процес, 

осмишљен кроз фазе које се могу надоградити или осамосталити  у зависности од 

циљева . Рад смо започели социолошким истраживањем, наставали кроз драмске 

радионице са научним садржајима предмета из фокуса студије случаја и завршили са 

радионицама које воде у јавни наступ и евалуације властите представе. 

 Цели процес је био праћен истраживачким дневником који је био и видео дневник. 

Назив дневника је био „ Позоришно истраживање у осам слика“ . На основу бележака 

са што више детаља створена је кохерентна слика процеса који се истражује и започет 

сценарио на процесној представи „ Мирис бадема“. 

 У првој фази актери  су симболички били уведени у време социјалних сукоба, 

промишљајући о својим прецима, њиховој позицији у друштву и структури друштва у 

Србији тога доба. После тога је уследио интервју са учесницима „ из улоге предака“ 

који је полу-структуиран и вођен темом која описује мотивацију учесникам искуство и 

знање о теми која се итражује, очекивања. Прикупљени матерјали и подаци 

представљају основу  за припрему драмско – акционих радионица. 

 У другој фази су биле дефинисане акције на основу истражених стручних садржаја 

предмета и уводног интервјуа. Најзаступљеније вежбе су биле: самоспознаја улоге и 

основни мотив представе у настајању. Према својим визијама сваки актер је 

интуитивно градио свој лик, са непрестаној свести о постојећем стању, шта се и зашто 

истражује;осмишљавајући сцене које воде поступно до решења проблема. 

Опсервација која критички нагони учеснике на промишљање о јасном дефинисању 

лековитости решења при јавном наступу и поруке публици. 

 У последњој фази је акценат на увежбавању процесне представе и постављање 

простора сцене. После извођења актери и публика имају дискусију о приказаном 

проблему. 

 Тема треће, завршне радионице  Драмска баштина / суочавање експерата. Требало је 

да се трећа радионица изведе на локалитету писаних, правних докумената који су 

коришћени као полазишни текст позоришног истраживања. Из објективних разлога 

закључни импулси су дати кроз скајп дијалог са вршњацима из Свилајнца. Зато је 

координаторка позоришног истраживања, Анђелка Николић,  подржала иницијативу 

чланова Театра Фармакопее да све њихов рад верификује као драмска баштина 

школе, а модел процесне представе „ Мирис бадема“ остварује као самостална, 

едукативна представа. Трећој радионици присуствовали су чланови оба ансамбла 

Театра Фармакопеа ( одељења 4/1 и 2/2). Говорили су о својим искуствима и 

утисцима,ставовима и закључцима до крајње реализације сценарија и процесне 

представе.Изведена је најупечатљивија сцена која доказује важност науке у 

одлучивање осуде/казне и заузет је етички став у односу на одговорност коју струка 

има у формирању појединца као одговорног члана друштва. 

Том приликом ментори – професори и ученици су добили симболичне поклоне у знак 
захвалности и успомене на позоришно истраживање – књиге из едиције Драмска баштина 
Позоришног музеја и књиге за менторе Ш.Ђарматија „ Ањука“ које је уручила редитељка 
Амђелка Николић. Симболичном предајом апаратуре Маршовог теста ученик Лазар 



      

 

Живковић 4/1 је обавезао Катарину Ситарицу из одељења 2/2 на премијеру представе „ 
Мирис бадема“. 
Ученици су кроз прозоришно истраживање оснажили све циљне компетенције. Сарадња 
међу ученицима је имала неколико сегмената: формирање осам  истраживачких група 
именованих по именима жртава. Рад на документу случаја; Међугрупном промишљању о 
вези између случајева; Сарадња са менторима – предметним професорима; Сарадња и 
упућивање у случај ученика 2/2 смера фармацеутски техничар, као млађим ансамблом 
Театра Фармакопеа, Сарадња са менторима – драмским уметницима; Вршњачка сарадња са 
гимназијом у Свилајнцу. 
 
У оваквом, отвореном облику процесне представе који приказује студију случаја и приказује 

резултате  истраживања учествују сви  : глумци – истраживачи, наставници – 

ментори,социолизи, педагози...Позорница није модел решења већ простор где проблем 

уочавамо, приказујемо и истражујемо. 

 Професори – ментори 
 

o Патологија Јована Стојановић 
o Хемија Александра Ракићевић 
o Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић 
o Токсикологиј у склопу са фармацеутском хемијом Ивана Пашић 
o Историја фармације Биљана Васић 
o Социологија са правима грађана / Грађанско васпитање/ Медицинска етика/Историја: 

чланице Тима пројекта  Квалитето образовање за све Јелена Стојиљковић, Иван 
Милојевић, Бојана Лукић Милошевић 

          
„ Позоришно истраживање је интерактивни и партиципативни процес који има 

инклузивни, социјални циљ и корист.Примењује се кроз демократске процедуре са 

хуманистичким вредностима, а своје јавне презентације одржава у просторима 

атипичним за позоришне зграде. Обраћа се одређеној публици, за решавање специфичних 

образовних и друштвених потреба.“ 

 
Ментор Театра Фармакопеа 

Јелена Стојиљковић 
 

 

15.3.1.2.ПРИСУСТВО И УЧЕШЋЕ НА БИТЕФ ПОЛИФОНИЈИ 

Активности су у овом извештају описане кроз три сегмента: 

1. Хорнологију активности 

2. Драмско образовање кроз праћење представа на Битеф Полифонији 

3. Полифонија у трајању “ Шекспирова деца“  којој је партнерску подршку дала и 

Фармацеутско – физиотерапеутска школа 

Битеф Полифонија 



      

 

„... Битеф Полифонија се неминовно вратила теми о улози уметника у раду с младима у 

временима кризе, као сопственом искуству у пројекту “Игра за живот”, из којег је и 

настала. Стварајући нову обједињујућу програмску причу са истим насловом, који прати 

слоган “На ивици будућности” 54/55. Битефа, Полифонија двоструким издањем нуди нове 

изазове представама, разговорима после њих и дијалошким платформама на тему 

уметности у животу и њеној оснажујућој моћи у временима кризе.“ 

ауторка програмског концепта 21/22. Битеф Полифоније  

Љубица Бељански-Ристић. 

1. ХРОНОЛОГИЈА АКТИВНОСТИ НА  Битеф Полифонији 21/22  „ Игра за живот “ 

 20.септембар 2021.године Дорћол Платз – Представа „ Ана Франк“ Шабачко 

позориште  

 Присутни на представи: проф. Бојана Лукић Милошевић, ученице: Љубица Бишетић, 

Ана Маринковић, Мина Раичевић 4/1, Нина Димитријевић, Јована Митић 4/7; 

 22. септембар 2021.године у УК “Вук” - Представа “`Ајдуци” Јована Стерије Поповића, 

у режији Анђелке Николић, настала у копродукцији Народног позоришта Приштина са 

седиштем у Грачаници и Стеријиног позорја  

 Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, 

Катарина Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина 

Робић, Теодора Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

 Уручење Фармакопеине коцке, редитељки Анђелки Николић представници Театра 

Фармакопеа Мина Живковић и Лана Јовановић 

 22. септембар  2021.године у УК “Вук“ -  плесна представа “Декамерон 2020” 

Института за уметничку игру, у кореографији Мине Ћирић. 

 Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, 

Катарина Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина 

Робић, Теодора Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

 23. септембар 2021.године  Малог позоришта “Душко Радовић”, представа “Аска и 

вук” у драматизацији и режији Татјане Пипер Станковић, која је описује као причу “о 

насиљу и о томе како то насиље зауставити”, 

 Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1;Нина Димитријевић, 

Јована Митић  4/7; Aлександар Ђорђевић, Сара Васић и Тамара Матејић 4/7 

 23. септембар 2021.године  Малог позоришта “Душко Радовић”, представа “Дечак са 

кофером” Мајка Кенија, у режији и кореографији Дамјана Кецојевића. 

 Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, 

Катарина Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина 

Робић, Теодора Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

 Од 04.октобра 2021.године - “Полифонија у трајању” програма који ће бити 

настављен пројектом у фокусу “Шекспирова деца”, обухватајући учеснике, теме и 

питања којима ће се бавити 23. Битеф Полифонија 2022. године. 



      

 

 28.12.2021.године Учешће у програму са завршном, зум презентацијом у оквиру 

пројкета Полифонија у трајању – ШЕКСПИРОВА ДЕЦА; StagEksperiment  Ментор Театра 

Фармакопее Јелена Стојиљковић и представници Лазар Живковић који је говорио о 

стваралачким процесима радионице /представе и бивши чланови Театра Фармакопеа 

Уна Јовановић и Мина Јагодић 

 

2. ДРАМСКО ОБРАЗОВАЊЕ КРОЗ ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА БИТЕФ ПОЛИФОНИЈЕ 

Опис представа и њихово деловање на свест публике кроз поруке и разговор након 

представа. 

АНА ФРАНК; Историјска антибајка за децу и одрасле;Режија: Јелена Богавац 

АЈДУЦИ  О певању и нећутању; Режија:Анђелка Николић 

ДЕКАМЕРОН 2020 

АСКА И ВУК; Драматизација и режија: Татјана Пипер Станковић; 

ДЕЧАК СА КОФЕРОМ;  Режија и кореографија: Дамјан Кецојевић 

3. ПОЛИФОНИЈА У ТРАЈАЊУ 

Пре и после 21/22. Битеф Полифоније 

„Полифонија у трајању“ представља и укључује све заинтересоване, како ауторе тако и 

публику, у процес који се одвија између две Битеф Полифоније. Ове године у фокусу су 

„Полифони ресурси“, који означавају истраживање и конципирање овогодишњег програма, 

евалуацију оствареног у оквиру 21/22. Битеф Полифоније и отварање новог процеса 

комуникације, праћења догађања и почетак новог циклуса креирања 23.Полифоније. Нова 

истраживања, интеракције, перформансе, радионице, видео-радове, филмове, приручнике… 

представиће током наредног периода Ивона Јањић, Ана Марјановић Шејан, Марко Пејовић, 

Горан Головко, Јасминка Петровић, Јелена Стојиљковић, Ана Поповић, Моника Нецпалова, 

Наташа Милојевић, Никола Исаковић… 

Партнерска подршка:Установа културе „Пароброд“, Мало позориште „Душко Радовић“, 

Театар „Вук“, Завод за проучавање културног развитка,Србија, Естан студио Београди 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа у Београду. 

Пројекат подржали: Секретаријат за културу града Београда и Фондација за отворено 

друштво,Србија. 

 

15.3.2. Извештај о раду  
ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

ЛЕКОВИТИ ОЛИМП У ДОБА КОРОНЕ 



      

 

 
 

Први радни пројекат је колективни  

Међународни  пројекат „Лековити Олимп“: 

Извод из сижеа: Пројекат је започет школске 2019/2020.године и трајао је годину дана. 

Лингвокултуролошка истраживања – речи кроз које упознајемо народе, традицију и 

културу Ова активност је наставак успешног пројекта лингвистичке секције Фармацеутско – 

физиотерапеутске школе „Речи које чувају културно наслеђе“ Фокус истраживања су 

грецизми као интернационалне позајмљенице нарочито у стручним предметима 

заступљеним у школи, народна лековитог биља које имају етимолошко утемељење у грчком 

језику, као и семантичке позајмљенице које указују на културолошку повезаност и развој 

књижевног језика ода доласка Солунске браће на наше просторе. Такође, испитивала би се и 

фреквентност грецизама у савременом српском језику хронолошки и географски ( окружење 

Београда ). Партнерима из Прве гимназије из Сереса послата је анкета у октобру 2018. 

године на основу које ће истражити препознатљивост савременог српског језика ( обзиром 

на то да је у околини Солуна живело много Срба) Које су то речи које по њима чувају грчко 

културно наслеђе, шта знају о Ћирилу и Методију, да ли су неке знаменитости или улице по 

називу везане за име Србије, које лековите биљке имају народни назив по митолошким, 

грчким јунацима и сл.  На овај начин би се успоставила чврста партнерска веза која ће 

показати да кроз речи ( језик) се доста научи о култури и традицији, вери два народа чија је 

историја прожета културним, образовним и историјским наслеђем У раду је издвојено 

неколико тема:Речник путовања,Речник научених речи, Речник имена и надимака, 

Емигрански, медицински речник речник, Етимолошки речник лековитог биља. Пројектне 

активности су завршене после годину дана и презентоване уз филм који је као документ 

пратио све пројектне активности. У пројекту су учествовали ученици билингвалног одељења: 

Маја Пајчин, Ђура Јакишић, Николина Стојановић, Милица Станојевић, Наталија 

Шерифовић,Лазар Живковић, Лука Бабић, Станислав Савић,Милица Илић и Мина Раичевић 

која је била и преводилац са и на грчки језик. 

 Други радни пројекат је колективни 

„Пројектна настава “Језик вредан у мери у којој се користи” 

У изради учествовали чланови секције: Валентина Чолаковић, Маја Пајчин, Анђела 

Ђорђевић,Нина Некић, Симона Мирчић 

Извод из сижеа: Колико и како придајемо значај језику. О значењима речи које изговарамо 
или које нам прелазе у навику из других језика. О језику и комуникацији на друштвеним 



      

 

мрешама,О језицима који су део нашег културног наслеђа ( Лесковачки говор), фолклорним 
изразима, те њиховом разумевању као речи која описује наше културно наслеђе, о називима 
мостова као језичке ознаке. Циљ је указивање на значај матерњег језика у свакодневном 
животу. 
 
Други и трећи радни пројекат су остварени у раду секције на даљину. У новим околностима 
није било прецизирано да се ове школске године спроводе ваннаставне активности али је 
љубав према започетом истраживању (пројектна настава Језик је хранитељ народа) и 
новонастала језичка ситуација наметнула овакву врсту интеракције са ученицима и између 
њих. Радни простор је због свих епидемиолошких ситуација и изазова, техничке 
опремљености ученика нио гугл учионица. Комбинованим методом рада и образовно – 
васпитним радом на даљину остварени су: 
Трећи радни пројекат је колективни 

„ Пројектна настава “Језик је хранитељ народа” 

Извод из сижеа: Пројекат је започет у јануару 2020.године. Учествовали су ученици 
садашњег трећег разреда.У школи је реализована изложба Музеја Вука и Доситеја која је 
недељу дана била „отворена учионица“ у којој се учи, утврђује и добија стимуланс за 
истраживање новог. За потребе презентовања такмичења сижејно средили: Маја Пајчин, 
Ђура Јакшић Пројектне активности реализоване путем наставе на даљину, а презентоване су 
на Дан обележавања рођења Вука Стефановића Караџића. Избор презентација се односио 
на групна истраживања ученика садашњег трећег разреда. У сарадњи са Музејом Вука и 
Доситеја, када и како буде епидемиолошка ситуација налагала, поставиће се изложба 
најоригиналнијих групних пројеката који су доведени у везу са профилом школе ( још увек са 
радним називима): Речи које описују садржај несесера Мине Караџић; Речи које су записане 
као лековито биље у Вуковом Рјечнику; Пртице. 
 

Четврти радни пројекат је колективни  

„ Речи које су крунисале време вируса“ Од израза „ Гомилати као хрчак“ до „ шрцосрама“ 

Сиже: Са вирусом корона стигле су и нове речи не само у наш речник.Неке од речи су 

постојале али су данас добиле и нове одреднице у речнику: самоизолација, карантин, 

коронавирус, друштвена дистанца,изравнати кривуљу, те је потреба за коришћењем 

речника постала и већа. У новинским чланцима наилазимо на податке да су е – речници у 

доба корона вируса обогаћене за више од 700 речи.Од овог броја, према холандским 

лингвистима, има највише сложеница: корона – криза, корона – кашљач, карантин – 

килограми се све више чују и на нашем језичкком подручју. 

У одељењу 1/2 направили смо анкету најфреквентнијих речи које користе у последње време. 

Дали смо и задатак да се поред фреквентних направи визуелни речник по коме ће бити 

препознато време пандемије. Од руске речи круна – корона до вируса „ Речи које су 

крунисале време вируса“-речник је стваран путем гугл учионице. Резултати дати у 

ППрезентацији.Такође било је занимљиво правописно решење болести Ковида – 19 и 

корона вируса иликао опште име за групу вируса коронавирус. 

Пети радни пројекат  



      

 

Имена мостова 

Кристина Јовановић је направила два индивидуална истраживања речника српског језика на 

тему мостова и именовања мостова. Испитаници су јој били ученици првог разреда. Они су 

према свом знању и искуству давали потребне одговоре. и употребе уџбеника граматике из 

4.разред аутора Весне Ломпар: Употреба језика. 

Такмичити се у време короне, схватила сам као једну велику подршку ученицима, који су 

показали интересовање да се баве лингвистиком у овом нестереотипном образовном 

окружењу! 

Због њих и њихове истрајности у свим изазовима и здравственим ситуацијама шаљем овај 

рад! Веома поносна на њих! Што нису „ прекинули мостове“ 

 

 

15.3.3. Извештај о раду  
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

У септембру– 4 састанка 

1. Формирана секција  од 7 ученика. Ученици на првом састанку  упознати са задацима и 

циљевима, извршен избор руководства, предочен план рада за текућу годину, план јавних 

наступа, избор носилаца неких активности и утврђен начин праћења реализације програма.

   

2. Елементи изражајног казивања - артикулација, дикција. Вежбе се састоје у томе да сваки 

ученик чита или говори (бројалице, брзалице...), јасно изговара гласове, правилно акцентује 

и прилагоди боју гласа одређеној ситуацији. 

3.Акценатске вежбе – на поетским текстовима; вежбе интонације и интензитета гласа/висина 

и јачина гласа;слушање примера рецитовања познатих глумаца. 

4.Упознавање ученика са стручном литературом из области говорне културеи њеним 

коришћењем. 

У октобру – 4 састанка 

1. Вежбе темпа и ритма (на одабраним примерима песама) 

2. Обрада једне изабране песме (по месечном плану).Обрађена песма „Септембар“, Стевана 

Раичковића: групно обележавање акценатских целина и акценатског удара. 

3. Паузе у рецитовању, понављање и рефрени: граматичке, логичке и психолошко-

емоционалне паузе 



      

 

4. Истраживање облика изражавања песме: рецитатори предлагали интерпретацију у складу 

са сопственим доживљајем (смирено, уздржано, градативно, кроз смех или прибраност –  

користили супротности у изразу). Рецитована поезијапо избору, (али по плану и програму за 

први разред). 

У новембру – 4 састанка 

1.. Слушање и гледање прошлогодишње победничке песме  на градском такмичењу, 

ученице наше школе и разговор о запажањима везаним за изражајност у казивању, акценат, 

паузу, музику...визулени контакт, мимику и гестикулацију.  

2. Упознавање говорне уметности из историје позоришта и драме (илустративни материјал 

наставника – уџбеник о беседништву). 

3-4Квиз - такмичење из говорне културе: групни рад као систематизација са претходног часа; 

ученици су сами осмислили начин извођења на задате теме.Најуспешнији су добили 

одличну оцену из предмета: српски језик и књижевност. 

У децембру – 1 састанак 

1. Гледање позоришне представе по избору наставника,са унапред утвђеним задацима 

(праћење артикулације, дикције, интонације, паузе, мимике, гестикулације и друго (режија, 

глума, декор, костими, шминка, светло, музика.) 

У јануару– 2 састанка 

1. Подела задатака за такмичење (избор песме и самостална процена интерпретације)  

2. Увежбавање за школско такмичење у рецитовању, уз поштовање научених правила 

изражајног говорења и рецитовања. 

У фебруару – 4 састанка 

1. Подела задатака за такмичење (избор песме  и самостална процена интерпретације) 

2. Увежбавање за школско такмичење у рецитовању  

3. Школско такмичење рецитатора, одржано:21.02.2022.године, а одлуком комисије у 

саставу: Ивана Пантић, Биљана Петровић и Данијела Пешић Јовановић – изабрана је 

једнаученица које ће представљати школу на Општинском такмичењу, 23.03.2022. у Пан 

театру, на општини Звездара:Јована Шарац, 1/1,ЗАБРАЊЕНО ЈЕ – Пабло Неруда 

4.Осврт на постигнуте резултате на такмичењу, анализа свих наступа и конструктивно 

коментарисање 

У марту – 3 састанка 



      

 

1-2. Општинско такмичење у рецитовању, 23.март, у оквиру Пријатељи деце Звездара, 

организатор ГО Звездара , Пан театар (за ову прилику позвани као подршка сви чланови 

секције и заинтересовани ученици школе).  

Прво место: Јована Шарац, 1/1,ЗАБРАЊЕНО ЈЕ – Пабло Неруда 

3. Осврт на постигнуте резултате на такмичењу, анализа свих наступа и конструктивно 

коментарисање. Припрема за такмичење по предвиђеним пропозицијама организатора са 

града. 

У априлу– 3 састанка 

1-3. Припрема ученика  за градско такмичење. Кратки и чести наступи по одељењима, са 

увежбавањем побољшане верзије, уз корекције ментора. Снимање најбоље верзије за 

онлајн наступ, тј.такмичење по пропозицијама које је установио организатор узинструкције 

са техничким упутствима за снимање и слање видео материјала. 

У мају-1 састанак 

1. Градско такмичење у рецитивању, 30.03.2022. – онлајн учешће и праћење резултата. 

У јуну- 1 састанак 

1.Анализа рада, предлози, сугестије и предлог за награду и похвалуученици која  је освојила 

1. местона општинском  такмичењу. 

 

 
 

15.3.4. Извештај о раду  
БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА 

 

Библиотечка секција је  почела са радом у септембру школске 2021/22 године.  

На првом састанку када је секција и формирана остварене су следеће активности: међусобно 

упознавање чланова, заједничко осмишљавање активности рада секције и усвајање плана 

рада, постигнут је договор око функционисања и темпа рада секције, расподеле дужности, 

вршњачке координације. Формирана је и вибер група секције од стране менторке за 

размену и ефикаснију коминикацију.                                                                                                                                                                         

Чланови секције су ученице које су препознате од стране тима библиотекара да воле да 

читају, често посећују библиотеку, показују интересовање за промоцију књиге и библиотеке- 

као места где ученици могу о различитим темама да размењују мишљења, идеје, препоруке. 



      

 

Активни чланови секције у школској 2021/22 биле су: Нађа Јовановић, Тијана Марјановић и 

Андреа Путниковић ученице 2/7, Ања Филиповић, Сара Милићевић, и Јана Тошић ученице 

3/6. Координаторке секције Маја Цветковић и Ивона Костић, ученице 4/7. 

У октобру је била планирана и реализована је интерна основна обука  чланова секције о 

начину функционисања и рада библиотеке од њеног оснивања до данас ( са прпграмом 

Б++), са областима рада и сарадницима библиотеке.  У октобру, као месецу библиотеке - 

библотека наше школе је почела са радом  24.октобра 2008. год. и месецу  када се одржава 

Сајам књига били су планирани- Дани школске библиотеке  25/29 октобра кроз промотивне 

активности. Ова активност је реализована у децембру месецу након набавке нових књига и 

названа је од стране секције: „Толико много књига- тако мало времена“ Ј.Петровић.  На 

крају овог извештаја је приложен комплетан извештај ове активности . 

У децембру секција је заједно са ученицима 2/7 одељења и библиотекарком-наставницом 

Иваном Милојевић континуирано радила на реорганизацији библиотечке грађе у 

библиотеци и читаоници/ учионици 36- пописивање свих  књига  из читаонице у 

ормарићима, као и на оплемењивању библиотечког простора и читаонице/ панои, техничка 

заштита фонда. 

У јануару је планирано учешће у Светосавској недељи, али с обзиром да је Савиндан 

обележен онлајн, ова активност није реализована. Као ни активност планирана у 

фебруару/марту- уређивање форума Библиотека и дела школског сајта посвећеног 

библиотеци.  Због двогодишње онлајн наставе проузроковане короном, стиче се утисак да су 

чланови секције биле мање заинтересовани за било какав дигитални рад, да су више 

уживали у непосредним активностима и вршњачким контактима.  

Кроз менторски рад са секцијом обележени су дани:  Светски дан средњошколаца - 17. 

новембар, Светски  дан поезије и шума- 21. Март, Светски дан здравља- 7.април и Светски 

дан Европе-  9.мај, а Светски дан демократије - 15.септембар биће прва активност секције у 

наредној школској години. Кроз ове активности секција је радила на различитим областима, 

њиховом бољем упознавању и развоју тима. Неки од продуката ових активности:  

 Ученици су кроз пано у библиотеци информисани о корисним и занимљивим 

сајтовима-садржајима за младе-средњошколце: о различитим психолошким, 

каријерним саветовалиштима, конкурсима/ стипендијама, волонтирању, 

неформалном образовању, обукама, летњим камповима  https://youth.rs/      

https://www.mingl.rs/          https://www.mis.org.rs/      https://karijera.bos.rs/  

 Које књиге поезије постоје у библиотеци- заједно откривамо и информишемо 

ученике и наставнике школе  

 Филм: „ Друштво мртвих песника“ – препорука за гледање и идеја за приказивање 

филма у школи у следећој шк години 

https://youth.rs/
https://www.mingl.rs/
https://www.mis.org.rs/
https://karijera.bos.rs/


      

 

       

 Занимљиви цитати лекара-писаца: Змаја, Л.Лазаревића, Чехова, Булгакова, Јалома, 

Дојла 

 Облеживачи за књиге креирани са поруком о здрављу на начин интересантан 

младима ( дејство кристала на здравље у односу на хороскопски знак).  

 У оквиру пројекта „ Квалитетно образовање за све“ – обележен је Дан Европе 

изложбом ликовних радова ученика 1.разреда: „ На путу демократије-слажемо 

слагалице емпатије, језика и интеркултуралности“. Секција је пружила креативну 

подршку отварању изложбе и  реализовала активност „Промоција књига лекара-

писаца у Надеждином кутку“ – кутку сликарке и добровољне болничарке Надежде 

Петровић и штанда са књигама из школске библиотеке лекара-писаца: Змаја, 

Л.Лазаревића, Булгакова,Чехова, Дојла и Јалома.  Наставак ове активности планиран 

је за почетак сл шк.г.                                         

 

                                         

                    



      

 

         

На предлог библиотечке секције ове године је уведена похвала- Најчиталац- ученик и    

Најчиталац –наставник и награда у виду књиге за Најчиталац-матурант. Школска 

библиотека је наградила Најчитаоце матуранте у школској 2021/22 год. из 4/7- Ивону Костић 

и Мају Цветковић, координаторке библиотечке секције књигом- Милена Павловић Барили, 

аутора Миодрага Б.Протића, издавач Службени гласник. Најчиталац- ученик  од 1-3 разреда у 

школској 2021/22 је ученица 3/6, Сара Милићевић, такође активан члан секције. 

Најчитаоци -наставници у овој шк години су Јелена Стојиљковић, наставница српског језика и 

књижевности и Елизабета Марот, наставница прве помоћи и предузетништва. 

 

Крајем школске године рађена је евалуација и планирање рада секције, као и укључивање 

нових чланова за нову 2022/23 школску годину. 

Прилог – Извештај о активности секције: Промоција нових књига из школске библиотеке 

Промоција нових књига из школске библиотеке: 
„ Толико много књига-тако мало времена.“ (Ј.Петровић) 
Циљ/исходи активности: Вршњачко мотивисање за читањем књига, боље упознавање 
ученика  са књижевним фондом библиотеке, квалитетније коришћење слободног времена 
на школском распусту кроз читање,приказ резултата онлајн анкете у којoj су учествовали 
ученици наше школе: „Читалиште“ 
Носилац активности: Школска библиотека/ библиотечка секција 
Време активности: 27. и 29.12.2021. 
Реализација: у холу школе у новогодишњој атмосфери кроз промоцију 60 нових књига које је 
школа купила- највише белетристике раузличитог жанра, али и старијих издања књига које је 



      

 

секција одабрала за промоцију, као и паноа на ком су приказани резултати онлајн анкете 
„Читалиште“ . 
( прилог 1-Резултати онлајн истраживања „Читалиште“  

- За два дана промоције секција је изнајмила око 35 књига  ученицима и појединим 

наставницима за читање на зимском распусту.  

Генерални закључак секције и менторке јесте да су овакве акције потребне  и да буду чешће, 

да се ученицима и наставницима допала ова акција, посебно вршњачка размена и 

комуникација о овој теми,а о свему томе говоре и веома позитивни утисци ученика у Књизи 

утисака, као и њихове  међусобне препоруке књига за читање: 

„ Прелепа идеја да се наша библиотека оживи.“ 

„Дивне и пријатне ученице, одлично знање о књигама и одличне препоруке у односу на 

жанрове које волите да читате.Књиге су нове и изузетне очуване, једва чекам да прочитам 

књиге које сам изнајмила за време распуста.“ 

„Волела бих да се овакве промоције чешће одржавају.“ 

„Похвала чланицама секције, леп избор књига.“ – наставница Дубравка Виторовић 

Књиге које су  ученици препоручили у Књизи утисака биће набављене првом наредном 

куповином књига. Поред књига на промоцији су на паноу приказани резултати он лајн 

истраживања из прошле школске године, који је креирала библиотека за ученике школе: 

„Читалиште“. Такође, приказана је и успешна сарадња са књижаром Макарт, као и њихов 

материјал за промоцију књига-занимљиве чињенице из света књижевности. 

 

Реализатори промоције -чланови секције: Ивона Костић и Маја Цветковић 4/7; 
Нађа Јовановић 2/7; Јана Тошић, Сара Милићевић и Ања Филиповић 3/6 

менторка секције- Донка Павић 

 



      

 

 

 

ПРИЛОГ  1- Резултати онлајн истраживања „ Читалиште“ 

https://docs.google.com/forms/d/1vDRG42T0Pe3Agt5Iqwq0HuDkNSSLbIqvrDJOj_ANMKE/edit?ts=619f8499 - линк 

ка мини истраживању, анкети 

Креирале и спровеле у школској 2020/21: Ивана Милојевић и Донка Павић 

Ученици су испитивани о  навикама читања, коришћења библиотеке и интернета за читање 

уз препоруку гледања РТС емисије- Читалиште-читате ли ишта?(која се тицала ове теме и где 

је приказан добар пример дебате коју воде млади на тему електронска или штампана 

књига.) 

https://docs.google.com/forms/d/1vDRG42T0Pe3Agt5Iqwq0HuDkNSSLbIqvrDJOj_ANMKE/edit?ts=619f8499


      

 

 

 

Узорак: укључено 14 одељења, из ове школске 2021/22 године следећа одељења: 

2. разред- 2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,2/7   3.разред- 3/4,    4. разред - 4/2, 4/4,4/6, 4/7 

и три одељења која су прошле године завршила школовање 3/5, 4/6 и 4/7. 

Укупно 140 ученика- од тога  девојака- 110, а момака-30 

Резултати: 90% испитиваних ученика даје предност штампаној књизи , а само 10% дигиталној 

форми. Ученици су издвојили следеће предности и недостатке штампане/дигиталне књиге. 

Предности штампане књиге: мање штетне за вид, остварују бољи фокус јер имају књигу 

испред себе и сматрају да је бољи доживљај и да баш због свега тога имају  своју чар.                    

Предности дигиталне књиге: приступачност(бесплатно) и бржа опција. 

 
 

15.3.5. Извештај о раду  
 ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ  

 
У школској 2021/22.  години секција је бројала око  15 активних чланова.То су ученици 

одељења: 1-1 и 4-1  

Секција је била активна  у припреми раствора за редовну наставу  Аналитичке  хемије, чак 

смо и синтетисати бројна једињења која школа није имала , а требају  нам. 

Састајали смо се најчешће  једном недељно, у припремној просторији поред кабинета за 

хемију, или у кабинету за хемију. 

Активности током шк.године : 



      

 

 Настављена сарадња са Хемијским факултетом : посета отвореним  

лабораторијама и проналажења ментора за истраживачке радове даровитих 

ученика.  

 Сарадња са Регионалним центром за таленте  Београд 2 и учешће на њиховим 

такмичењима : окружни ниво и републички ниво. Ученик 4-1 Лазар Живковић је  

 освојио прво место на окржном нивуо и треће место на републичком нивоу из 

научне дисциплине: хемија. 

 Сарадња са  Српским хемијским друштвом-учешће на међуокружном 

такмичењу из хемије:ученик 4-1 Лазар Живковић је освојио 16.место и 

пласман на републичко такмичење. 

 Посета Хемијском факултету –посета изложби „Кроз призму хемије“ на 

Хемијском факултету  

 Посета  предавању  проф.Милана Николића на Хемијском факултету : 

Љуби,љуби,ал главу не губи-хемија љубави 

 Учешће на бројним предавањима током године које организује Српско 

хемијско друштво, секција за хемију животне средине : 

- Стање  животне средине у свету и Србији,проф.др Б.Јованчићевић 

- Биљке као значајни ресурси биоактивних једињења:еколошки и 

фармаколошки значај, др В.Михаиловић 

- Микро и нанопластика ,дизајн и синтеза модела, проф.др В.Маслак 

- Заштита животне редине у срцу Србије од ЛЕАП до рецикломата,проф.др 

М.Ђукић 

- Монолог једног хемичара-како до здраве и безбедне воде,проф.др 

И.Иванчев-Тумбас 

 

 
15.3.6. Извештај о раду  

 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ  

 

Ментори Маја Павловић, Биљана Васић, Татјана Стаменковић, Сања Вуков 

Ученици чланови секције Вања Шарчевић, Тијана Глигоријев, Вања Шарчевић, Катарина 

Граховац, Катарина Раденковић, Стана Цветић, Ксенија Јаковљевић, Сара Симоновић, 

Андријана Стојановић. 

Научно – истраживачка секција држи састанке у складу са датом епидемиолошком 

ситуацијом и активностима које се реализују. 

У току ове школске одине наставили смо са пројектом Е медика и започели пројекат Ноћи 

истраживача. 

 



      

 

 

 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР 

Укључивање нових чланова секције. 
Упознавање са активностима секције 
 

05.09.2021 Ментори, ученици 

Пројекат Е медика 
 
Међународни пројекат заједнице 
школа земаља из укружења. У овој 
школској години чланови секције 
били укључени у истраживачке 
радове на тему здравља 
Истраживачким радовима створена је 
слика здравља младих земаља у 
окружењу и предложене превентивне 
мере у очувању здравља. 
Представљање радова и пројекта на 
међународној конференцији у 
Недељи мозга средњих школа у 
области здравства.Наша школа се 
представима са темом Ароматерапија 

Септембар – јун 
Фебруар –март 

месец 
 
 
 
 
 
 

17.03.2022 

Чланови секције, ментори 
Андријана Стојановић, 

Копривица Симонида, Сара 
Сионовић 

Припрема за такмичење Послови 
изазов 
23.11.2021 регионално такмичење 
Освојено 1.место 
08-09.02.2022 Национално такмичење 

Септембар-мај Чланови секције, ментор 
Андријана Стојановић, Сара 

Симоновић, Копривица 
Симонида 

Учешће Фармацеутско-
физиотерапеутске школе на анализи 
резултата међународног пилот 
пројектаInno school у имплементацији 
наставног средства за предмет 
предузетништво. Ментори на 
пројекту ученицима школе су 
професорке Ана Јаковљевић и 
Биљана Васић. 

септембар- јануар Ментори, ученици 

Предавање стручно Еуцерина на тему 
Заштита од УВ зрачења 

Јун Ученици смера фармацеутски 
техничар 



      

 

15.3.7. Извештај о раду  
СЕКЦИЈЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Секција за енглески језик, EnglishClub, конституисана је у октобру 2021. Као и претходних 

година, радило се на едукацији ученика о вршњачкомподучавању,како би се пружио још 

један вид помоћикоддопунскенаставе за ученике са слабијим знањем енглеског језика. 

Планирана је и реализована израда два пројекта. И поред отежаних услова рада и ове 

школске године, због комбиновања непосредног и онлајн метода рада,ученици су успешно 

реализовали пројекте. 

Поводом обележавања 2022. године као „Европске године младих“, током априла и маја, 

билингвално одељење 2/1 радило је на пројекту под називом „И млади ће наследити свет!“ 

(And the youthshallinherit the world!). Подељени у пет тимова,ученици су успели да својим 

креативним радовима пошаљу снажну поруку. Циљеви пројекта су били следећи: 

обележавањеЕвропскегодине младих 2022; промоцијајединства у различитостима; 

промоција мира у свету; промоција страног језика; подстицање креативности; јачање 

самопоуздања. Развијане су и остварене следеће компетенције: компетенције за 

целоживотно учење;комуникације; рад с подацима и информацијама;дигитална 

компетенција;решавање проблема; сарадња; одговоран однос према околини; 

естетичкакомпетенција;предузимљивост. 

Колико су ученици 2/1 одељења били успешни, може се погледати у PowerPoint 

презентацији на Блогу секције!  

У току другог полугодишта, ученици билингвалног одељења 4/1 радили су у оквиру секције 

за енглески језик на пројекту MoversandShakers. Подељени у тимове, ученици су направили 

видео презентације о значајним људима са енглеског говорног подручија, који су својим 

радом и делима оставили трајан утицај на човечанство: W. H. Auden - Funeral Blues, 

RudyardKipling - If, WilliamShakespeare - The Merchant of Venice, Frank Sinatra - I 

diditmyway.Такође су развијане и остварене следеће компетенције: компетенције за 

целоживотно учење; комуникације; рад с подацима и информацијама; дигитална 

компетенција;решавање проблема; сарадња;естетичка компетенција; предузимљивост.  

На међународном такмичењу "Дан Европе 2022", прво место освојила је ученица 4/6 

одељења, Даница Јарамаз, са својом песмом "И млади ће наследити свет!". Даница је 

осамнаестогодишња матуранткиња која похађа смер за козметичаре у Фармацеутско-

физиотерапеутскојшколи. Она је аутор и музике и текста. Иако је самоука, гитару свира од 

2015. Воли певање, а недавно је почела да пише песме на енглеском и српском језику, што 

јој је омогућило да учествује на многим такмичењима.Поред музике, бави се и спортом. 

Професионални је спортиста већ дванаестгодина. 

 



      

 

Блог секције English studio https://sppenglishstudio.wordpress.com/, наставио је своје 

постојање. Циљ рада на блогу, који је облик Onlineчасописа, јесте усмеравање ученика на 

употребу сајтова, on line речнике, видео клипова и разних других садржаја који су корисни за 

учење страног језика и изван учионице, као и презентовање ученичких радова и пројеката. 

Нажалост, објављивање видео и аудио материјала које су ученици направили у оквиру 

пројеката и конкурса у овој школској години, тренутно није могуће поставити на Блогу 

секције због техничких проблема, па ће се то одложити за наредну школску годину. 

У оквиру секције, 15 ученика се пријавило на 10. међународно такмичење из енглеског 

језика Hippo 2022.Поред огромне конкуренције од 36,000 пријављених учесника из 40-так 

земаља света, ученица2/1 одељења, Беба Цвијетић, пласирала се у полуфинално такмичење. 

Ученица је изашла на полуфинално такмичење, које је организовано онлајн због падемије. И 

сви остали ученици су остварили завидан резултат. Такмичари су пуно научили  и допринели 

промовисању школе.  

На основу свега наведеног, констатовано је да чланови секције за енглески језик могу бити 

задовољни постигнутим резултатима. 

 

 

15.3.8. Извештај о раду  
 ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

-Ликовна секција је у сарадњи са Библиотекарском секцијом учествовала у 

реализацијиизложбе која је отворена дана 22. јуна 2022. године. У питању су ученички 

ликовни радови на тему демократске културе и ширења компетенција демократске културе. 

Ученици првог разреда су израђивали ликовне радове на тему три компетенције 

демократске културе: емпатија; отвореност према другим културама, као и другим 

уверењима, погледима на свет и праксама; језичке, комуникативне и вишејезичке вештине. 

На изложби је представљен и лик и дело Надежде Петровић, хуманитарца страдалог у 

Првом светском рату. Изложбом је обележен Дан демократске културе, а изложба је носила 

назив „На путу демократије – слажемо слагалице емпатије, говора и 

интеркултуралности“. 

Ликовна секција је у сарадњи са Парламентом и Волонтерским тимом 

организовалаправљење новогодишњих честитки за децу из Свратишта са пријатељским 

порукама, које су предали уз прикупљену одећу. 

Такмичења: 

https://sppenglishstudio.wordpress.com/


      

 

Чланови ликовне секције су учествовали на општинском такмичењу из ликовне културе 

„Мали Пјер 2021/2022“на којем су постигли завидан резултат: ученица Анастасија 

Мариновић из оделења 1-2, освојила је II место док су ученици Реља Јоксимовић 1-1, Софија 

Недић 1-1, Исидора Цветковић 1-2 и Ива Митић 1-6, поделили III место. 

 

 
 

15.3.10. Извештај о раду  
 МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У току школске 2021/2022. године реализовани су основни задаци који су постављени на 

почетку школске године.  

 Kрајем септембра месеца је извршена аудиција ученика за музичку секцију. Констатовано је 

да је интересовање ученика за ову ваннаставну активност задовољавајуће.  

Селекција је извршена према музичким способностима ученика. Часови секције су се 

одржавали два пута недељно. Најчешће су били распоређени у два дана у недељи (уторак и 

четвртак). Настава се до фебруара месеца одвијала уживо и путем видео-позива због 

епидемиолошке ситуације у земљи.  

Први час (уторком) увек су представљале техничке вежбе (основна распевавања, 

интонативне вежбе, вокализе и етиде). Други час (четвртком) одржавао се као заједничка 

проба, где је био заступљен групни рад са ученицима. Једном месечно је организован 

индивидуални рад са најталентованијим ученицима. У току прва два месеца разврстани су и 

гласови према боји и висини тона.  

 У новембру су почеле припреме за прославу школске славе „Св.Саве“ у јануару месецу. 

Увежбаване су: „Химна св.Сави“-а capella индивидуално (у извођењу ученице Софије 

Радовановић 3/4), затим песма “ Косовски божури”(увежбавале су и извеле ученице Ања 

Филиповић 3/6, Анастасја Карановић 3/6 Тијана Живковић 3/6 и Анђела Савић 3/6)’-у 

аранжману за групу певача-двогласно и народна песма “Зајди, Зајди” као соло наступ “а 

capella” ученице Анђеле Савић. Ученица Марија Милетић 4/4 је наступила као соло 

инструменталиста на флаути. Поред ових композиција које су интензивно увежбаване за 

школску славу, на секцији се певала још и званична химна Србије „Боже правде“, неколико 

дела класичне хорске литературе и неколико песама популарно-забавног карактера.  

    У јануару су интензивиране припреме групе певача и солиста за прославу школске славе 

27. јануара. Због познате епидемиолошке ситуације у том тренутку прослава је организована 

за мали број ученика и запослених. У сарадњи са Стручним већем за српски језик и 



      

 

књижевност, приредба је организована путем видео линка. Ученици су имали веома 

запажен и успешан наступ. 

Од фебруара месеца припреман је програм за концерт и наступ на музичком фестивалу 

“Први глас Звездаре 2022.”. Такмичење је одржано 24. јуна 2022. На такмичењу су 

учествовале две наше ученице Софија Галић 3/5 и Анђела Савић 3/6. Њима су се придружиле 

и две наше бивше ученице- Мина Јовановић и Мина Стојановић, данас успешни студeнти 

Београдског универзитета. Наша ученица Анђела Савић је освојила прву награду фестивала, 

а наша бивша ученица Мина Јовановић другу награду. 

На крају школске године извршена је анализа рада музичке секције и закључено је да је 

велика већина задатака успешно реализована..  

                                                                                                         

15.3.10. Извештај о раду  
 ШАХОВСКА СЕКЦИЈЕ 

Због ситуације са корона вирусом шаховска секција  није била активна ове године. 

У недостатку такмичења и конкретних активности рађено је на промоцији шаха међу 

ученицима. 

Набављена је шаховска опрема за будући рад секције. 

Испланирано је школско такмичење у шаху у септембру наредне школске године. 

 

 

16. Извештај о реализованој 

САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

у школској 2021/22.години 

 

Током школске  2021/22. године сарадња са локалном  самоуправом  била је настављена у 
оквирима  активности  Пријатеља деце Звездаре и манифестације  од значаја за  ГО 
Звездара, Фестивала културе младих - Звездаријада .  
Пројекат „Звездаријада“  реализован је  у сарадњи са звездарским средњим и високим 
школама од фебруара до краја јуна 2022. године, у складу са епидемиолошким препорукама 
и мерама.  Активности у три програмске области  спроводили су стручњаци и признати 
уметници  који имају искуство у раду са младима, а сачињен је  у складу са исказаним 
потребама младих у оквиру анкете која је реализована током прошле године.  
 



      

 

1. Област Књижевност – стваралаштво;  

У оквиру ове области организоване су се радионице креативног писања (радионице су 

се углавном реализовале онлајн) и њих је похађало три ученице наше школе; израда 

блога ; конкурси у области литерарног стваралаштва (Звездарска кратка прича, песма , 

Поетско вече на Звездари) и додељене су у јуну  награде  најбољима. Наши ученици су 

освојили  прве три награде и једна похвалу у категорији кратке приче, ментор Ј. 

Стојиљковић. Награђени су:  Кристина Јовановић, прва награда,  Лазар Живковић, друга 

награда,  Станислав Савић, трећа награда и Михајло Миковић, похвала.  

2. Област Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);  

  У оквиру ове области организоване су радионице певања и   Први глас Звездаре, 

такмичење у две категорије - Рок-поп и Етно-класика и школа музичке продукције. 

Радионице певања посећивале су наше четири ученице, а на такмичење су  се пријавиле 

две, Анђела Савић 3/6 и Софија Галић 3/5, али и наше бивше ученице, сада студенткиње, 

Мина Јовановић и Мина Стојановић. Анђела је са песмом „Мило моје“ однела победу на 

овом такмичењу, ментор Ана Ерор,  док је Мина освојила другу награду.   

   3.  Области Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво (припрема школских екипа 

за снимање филма кратког аудио-визуелног садржаја). У овој области није било 

заинтересованих ученика наше школе.  

 

        Током ове школске године, од марта до маја, Пријатељи деце Звездаре традиционално 

су  реализовали такмичења и конкурсе од којих су одређени били предвиђени за 

средњошколце и којима се наша школа одазвала. На конкурсу за најбољу карикатуру „Мали 

Пјер“ постигнути су следећи резултати: 2. место Анастасија Мариновић 1/2, 3. место деле 

Реља Јоксимовић 1/1, Софија Недић 1/1, Исидора Цветковић ½ и Ива Митић 1/6, ментор 

Славица Марковић.  

У организацији Пријатеља деце Звездаре 23. марта 2022. год.  у Позоришту „Пан театар“ 
одржано је и Општинско такмичење рецитатора на коме је  учествовалo укупно 30 
рецитатора из свих 12 основних и 6 средњих школа Звездаре.   
 Ученица наше школе, Јована Шарац 1/1, уз менторско вођење Биљане Петровић, освојила је 
прво место на овом такмичењу са песмом Пабла Неруде „Забрањено је“ и пласирала се на 
Градско. Овај ниво такмичења је организован у  онлајн формату и наша такмичарка на њему 
бележи учешће.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



      

 

17. Извештај о реализованим 

ПРОГРАМА, ТАКМИЧЕЊИМА И МАНИФЕСТАЦИЈА  

у школској 2021/2022. години 

 
 
Током школске 2021/2022.године, наставници и ученици, успели су да се укључе и реализују 
значајан број активности,програма, пројеката,манифестација и такмичења . 
Током школске 2021/2022.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 
2021/2022.године: 
 

Септембар 

 Театар Фармакопеа примили позив да узму учешће на Битеф Полифонији. 

- 20.септембар 2021.године Дорћол Платз – Представа „ Ана Франк“ Шабачко позориште  

- Присутни на представи: проф. Бојана Лукић Милошевић, ученице: Љубица Бишетић, Ана 

Маринковић, Мина Раичевић 4/1, Нина Димитријевић, Јована Митић 4/7; 

- 22. септембар 2021.године у УК “Вук” - Представа “`Ајдуци” Јована Стерије Поповића, у 

режији Анђелке Николић, настала у копродукцији Народног позоришта Приштина са 

седиштем у Грачаници и Стеријиног позорја  

- Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, Катарина 

Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина Робић, Теодора 

Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

- Уручење Фармакопеине коцке, редитељки Анђелки Николић представници Театра 

Фармакопеа Мина Живковић и Лана Јовановић 

- 22. септембар  2021.године у УК “Вук“ -  плесна представа “Декамерон 2020” Института за 

уметничку игру, у кореографији Мине Ћирић. 

- Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, Катарина 

Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина Робић, Теодора 

Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

- 23. септембар 2021.године  Малог позоришта “Душко Радовић”, представа “Аска и вук” у 

драматизацији и режији Татјане Пипер Станковић, која је описује као причу “о насиљу и о 

томе како то насиље зауставити”, 

- Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1;Нина Димитријевић, Јована 

Митић  4/7; Aлександар Ђорђевић, Сара Васић и Тамара Матејић 4/7 

- 23. септембар 2021.године  Малог позоришта “Душко Радовић”, представа “Дечак са 

кофером” Мајка Кенија, у режији и кореографији Дамјана Кецојевића. 

- Присутни на представи: Лазар Живковић, Станислав Савић 4/1; Ленка Јефтић, Катарина 

Мина Живковић и Лана Јовановић Ситарица, Милица Радојчић, Катарина Робић, Теодора 

Благојевић,Катарина Богићевић 2/2 

 Иницијална процена из математике, српског језика и књижевности и страног језика; 



      

 

 Спровођење конкурса за ученичке стипендије, кредите; 

 Конституисање Ученичког парламента; 

 Конституисање Савета родитеља; 

 Промоција факултативног учења кинеског и чешког језика 

 

Октобар 

 Учешће ученика на литерарном конкурсу „На крилима среће“ 

 Одлазак ученика на пројекције и активности у склопу 12. Међународном филмском 

фестивалу особа са инвалидитетом- БОСИФЕСТ 

 Посета делегације из Шпаније ( колеџ “Tres Olivos” из Мадрида) у склопу Еразмус 

пројекта„2020-1-ES01-KA116-080312 and it's called EU-FP 7.0 Job placement in Europe“. ( 

19-21. октобр 2021.) 

 Реализована радионица у склопу пројекта „Лековите биљке у нашој околини“. 

 Учешће на Националној Euroguidance конференцији и такмичењу. 

 Предавање “Контрацепција“ у сарадњи са Институтом за јавно здравље Батут. 

Предавање је одржано онлајн,преко гугл мита,предавач доктор наука Катарина 

Боричић. Предавање реализовано је у одељењима првог разред 

 

Новембар 

 Учешће на градском такмичењу „Лига знања“ (МЕФ-у факултет), у склопу предмета 

предузетништво 

 Такмичење из области  каријерног вођења и саветовања, школа здравог живота 

 Ученици четвртог разреда  гледали представу „Ана Франк“. Након представе учествовали у 

разговору са глумцима на тему холокауста 

 Обележавање Светског дана средњошколаца 17. Новембра 

 Реализација активности „ Толико много књига-тако мало времена.“ 

 

Децембар 

 Реализована прва радионица истраживачког позоришног пројекта под радним 

називом: „Расветљавање случаја масовног тровања у ћупријском затвору 

1875.“Радионицу је модерирала Анђелка Николић, редитељка, а опсервирана је од 

стране драматурга, Димитрија Коканова и ментора Театра Фармакопеа, Јелене 

Стојиљковић. 

 Припреме ученика за такмичења Српски  језик и језичка култура и Књижевна 

олимпијадау 

 Започела реализација активности у склопу пројекта „Расветљавање случаја масовног 

тровања у ћупријском округу 1875.“ 

 Промоција нових књига из школске библиотеке:„ Толико много књига-тако мало 

времена.“ 

Јануар 



      

 

 Светосавске недеље под називом "О одговорности према медицинско-етичким 

нормама из списа Светог Саве" 

 Додела награде лауреату Светосанске недеље, Јасминки Петровић ,уручена 

Фармакопеина 

 Наставница Бојана Лукић Милошевић је освојила 3.место на републичком конкурсу за 
најбољу методичку припрему „Милија Николић“, раписаном од стране Друштва за 
српски језик Србије. Наслов рада је „Милован Глишић Глава шећера (осврт на 
ученике који се школују по индивидуалном образовном плану)“. 

Фебруар 

 Чланови школског тима прошли обука за спровођење другог пилотирања државне 

матуре  

 Учешће на националном  такмичењу ,, Пословни изазов'' у организацији Достигнића 

младих   

 Учешће на Регионалном виртуелном сајаму образовања- На који ћеш факс? 

 У оквиру пројекта Inno School- социјално предузетништво одржане су активности: 

 представљање дигиталног наставног алата за учење о предузетништву, 25.02,2022 

године. 

Март 

 Учешће на Градском такмичењу у рецитивању 

 Учешће на Општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе 

 Учешће на Књижевној олимпијади и пласирале су се на градска такмичења 

 Учешће на Општинском такмичењу из рецитовања 

 Учешће на првом виртуелном сајаму образовања  Универзитета у Београду, 29.-

30.03.2022. године 

 У оквиру пројекта „Е медика“( 17. марта 2022. године ) наша школа је учествовала у 

„Недељи мозга“ на међународној конференцији средњих школа у области здравства. 

 Онлајн предавање за ученике првог разреда на тему потреба спавања,тј.довољно сна 

за адолесценте,предавање је реализовано у сарадњи са Институтом за јавно здравље 

Батут. 

 Обележен Светски дана поезије и шума 21. март 

Април 

 Другог пилотирања Пројкта државне матуре 

 Учешће на такмичењу „Мали Пјер 2021/2022 

 Реализован коорелативни час „Безбедна комуникација на интернету“ 

 Републичко такмичење из математике медицинских школа Србије, 

 Онлајн радионица за средњошколце: Како написати добар CV? 

 Вебинар: Путуј Европом: учествуј у DiscoverEU такмичењу за осамнаестогодишњаке 

08.04.2022. 

 Хуманитарна акција у организацији Ученичког парламента 



      

 

 Билингвално одељење 2/1 (током априла и маја) реализовало пројекат „И млади ће 

наследити свет!“ (And the youth shall inherit the world!), у склопу Европске године 

младих“ 

 Учешће на Београдском маратону 

 Учешће на Сајам образовања на општини Звездара  одржан је у холу Београдске 

академије пословних и уметничких струковних студија, 20. априла 2022,  

 Учешће на Сајам образовања је одржан у склопу Београдског фестивала образовања, 

културе, уметности и спорта - ФОКУС, у организацији БАПУСС.  

 Обележен Светски дан здравља, 7.април 

Мај 

 Представљање позоришно истраживање и процес на представа „ Мирис бадема“на 
скупу „Квалитетно образовање за све“ у Сокобањи.  

 Предавање на тему психоактивних супстанци у организацији Одељења за превенцију 

наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика МУП-а Србије. Предавања 

реализована у одељењима другог разреда 

 Одељење 1-2 са наставницима верске наставе и историје, , посетило је Историјски 

јеврејски музеј. 

 Учешће у манифестацији М3- Мај месец математике 

Јун 

 Матурски и завршни испити; 

 Избор ђака генерације, образовног профила, најбољег спортисту и ваннаставних 

активности; 

 Учешће на такмичењу “Први глас Звездаре 2022.”. 

 Учешће на музичком фестивалу „Звездријада 2022“  

 ,,На путу демократије – слажемо слагалице емпатије, говора и интеркултуралности“ 

Изложба у оквиру пројекта Квалитетно образовање за све 

 Учешће на конкурсу за најбољу кратку причу у оквиру Звездаријаде 

 Вебинар: Студирај у Србији  

 Међународни пројекат Ноћ истраживача.Учешће школе на пројекту. .На састанку 

договорене две радионице јоје ће се реалиовати у Библиотеци града Београду у 

наредној школској години. 

Јул 

 Учешће на У Вршцу  28. Округлом столу о даровитима са темом "Афективне димензије 

личности и остварење даровитости".Представљен рад "Говор воде и акватички 

концепти као мотивациони покретачи рецепције књижевног дела и језикае 

моција" (ауторка Јелена Стојиљковић) 

 Упис ученика  

Август 



      

 

 Припремна настава за полагање разредног испита и поправног испита у августовском 

испитном року; 

 Реализација разредних и поправних  испита 

 

 

 

18. Извештај о реализацији 

ПРОЈЕКАТА  

у школској 2021/2022.год. 

 

18.1. Извештај о реализацији пројекта из области 

Е- МЕДИКА 

 
У  школској 2021/2022. години због актуелне епидемиолошке ситуације  активности у оквиру 

пројекта Е-медика  одвијале су се у највећој мери он лине. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа учествовала је на он лине састанцима и 

конференцијама. 

Септембар 

-Одржавани су састанци и координација између школских  координатора и ментора 

пројеката. 

- Координисане су активности ученика и пројекти су у планираном термину завршени. 

Октобар-фебруар 

Рад на пројекту и сарадња школа, наставника и ученика. 

Март 

Реализоване су две конференције де је Фармацеутско-физиотерапеутска школа учесвовала 

као једина школа из Србије. 

17.03.2022 Активности школе у доба пандемије 

04.05.2022 Фестивал знаности 

-Дани Е медике планирани за март месец  су одложени за наредну годину. 

У оквиру пројекту одржана је посета  Сарајеву, средњој медицинској школи Сарајево . 

Почетком септембра 07.09-11.09.2022 планирана је активност и посета средњој медицинској 

школи у Шибенику . 



      

 

18.2. извештај о реализацији пројекта  

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ 

 

У школској 2021/2022. 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. 

По акционом плану пројекта за школску 2021/2022. годину, урађено је следеће: 

-У септембру месецу у оквиру Битеф полифоније ученици школе узели су учешћа у 

активности под називом „Ана Франк“ (представа са дискусијом). Ученици су овом 

активношћу развијали све три изабране компетенције демократске културе: емпатију; 

језичке, комуникационе и вишејезичке вештине; отвореност према културној различитости, 

као и другим уверењима, погледима на свет и праксама. Активност су реализовале 

наставнице Јелена Стојиљковић и Бојана Лукић Милошевић. 

- У оквиру активности под називом „Плава птица – Да летим ко други, тражим право, 
склопићу руке и милсити плаво“ наставнице Ивана Милојевић и Донка Павић су са 
ученицима школе узеле учешћа у 12. Међународног филмског фестивала особа са 
инвалидитетом- БОСИФЕСТ, чији је један од главних циљева подизање друштвене 
свести, а посебно свести младих о значају укључивања особа са инвалидитетом у 
друштво(од 18. до 23. октобра).Реализација у Фармацеутско - физиотерапеутској школи- у 
одељењима другог и четвртог разреда ( 2/1, 2/3, 2/4, 2/7 И 4/6) кроз наставу биологије, 
грађанског васпитања и српског језика и књижевности: 

 У одељењу 2/7  одгледан је ирски филм ''Позитивна страна'' пошто у току школске 
године по плану и програму предмета треба да се обради и тему која се односи на 
хромозомске аберације, па су ученици упознати са Дауновим синдромом (реализатор 
– наставница биологије, Јелена Милосављевић). 

  У одељењима 2/3 и 4/6 на часовима грађанског васпитања презентовани су 

филмови: „Позитивна страна“, „Мој пут“ „Знак за сва времена“, након којих су 

ученици дискутовали о вредностима и проблемима људи који су приказани, с 

обзиром да се на редовним часовима баве темом – Права и положај људи и младих 

из осетљивих група – наставница грађанског васпитања, Донка Павић. 

 На часовима српског језика и књижевности са ученицима одељења 2/1, 2/4, 2/7 

одгледани су филмови „Позитивна страна“ и „Пробој осећања“ – наставница Ивана 

Милојевић.  

Такође, у оквиру активности акционог плана под називом „Плава птица – Да летим ко други, 

тражим право, склопићу руке и милсити плаво“ наставница Радмила Панзаловић је са 

Волонтерским тимом школе организовала хуманитарну акцију прикупљања ствари за децу 

иу Свратишта (децембар).  



      

 

- 29. априла наставнице Ана Анић и Бојана Лукић Милошевић реализовале су корелативни 

час на тему „Безбедна комуникација на интернету“ повезујући садржаје два предмета: 

медицинске информатике и српског језика и вештина комуникације и развијајући 

компетенције демократске културе. Час је реализован у одељењу 4/4 а имао је за циљ 

јачање стилова комуникације са освртом на веб комуникацију и опасностима које онлајн 

окружење може да има. 

- У мају месецу (од 18. до 20. маја) наставнице Ивана Милојевић, Донка Павић и Јелена 

Стојиљковић учествовале су на другом пир лрнинг догађају у Сокобањи. Теме обуке су биле: 

Карактеристике доброг тренинга/обука за наставнике; Како се припремити за тренинг?  

Комуникација и презентација; Планирање активности, обликовање радних задатака и 

припрема материјала; Израда плана тренинга за РОКДК;Дељење најбољих пракси кроз 

галеријску шетњу; Ревизија акционих планова до краја 2022. са менторима. 

Кроз галеријску шетњу дељења најбољих пракси, које се тичу подстицања демократске 

културе,учеснице су се упознале са јако добрим и занимљивим примера из многих школа, а 

представиле су и примере добре праксе наше школе:  

- Плава птица - Сарадња са 12. Босифест-ом: „ Прозиран свет“, Донка Павић, ментор 

- Снимање ученичког филма: „ Људи говоре“, Ивана Милојевић, ментор 

-  Одељењско позориште Театар Фармакопеа 4/1: „ Мирис  бадема“, ментор Јелена 

Стојиљковић 

-22. јуна отворена је изложба ликовних радова ученика првог разреда, а поводом 

обележавања Дана демократске културе у школи, под називом „На путу демократије 

слажемо слагалице – емпатије, говора и интеркултуралности“. Изложбу су организовале и 

реализовале наставнице Донка Павић, Бојана Лукић Милошевић уз подршку и стручну 

помоћ наставнице ликовне културе Славице Марковић. Ученици су на часовима редовне 

наставе ликовне културе израђивали радове на тему изабране три компетенције, а чланови 

библиотечке секције школе су поред изложбе ликовних радова организовали и промоцију 

књига лекара – писаца:Ј.Јовановића Змаја, Л.Лазаревића, Булгакова, Чехова, К.Дојла и 

И.Јалома. Циљ је био и промоција међупредметних компетенција- естетичке, сарадње, као и 

промоција компетенције одговоран однос према здрављу. Ученици и наставници су 

размењивали поруке које је секција припремила – занимљиве цитате ових писаца, а свако ко 

је био на отварању добио је и облеживач за књиге креиран са поруком о здрављу на начин 

интересантан младима (дејство кристала на здравље у односу на хороскопски знак). Посебан 

део изложбе био је посвећен Надежди Петровић, сликарки и добровољцу/болничарки у 

Првом светском рату.  

- Током школске 2021/2022. године ревидиран је акциони план пројекта у који је увшћено и 

позоришно истраживање под називом „Расветљавањеслучајамасовногтровања у 

ћупријскомзатвору 1875. године“, раднинасловпозоришнихексперата – Тровачице, 

ТеатраФармакопеа 4/1. Уводну радионицу и позоришну тематику, у нашој школи су 

модерирали драматург Димитрије Коканов и редитељка Анђелка Николић. На основу ње 

Театар Фармакопеа је осмишљавао радионице „Dosis sola facit venenum“ – о противотровима 



      

 

и лечењу као развијање циљне компетенције хуманости и етичности „Бити човек“, 

проистекле из Дајс модела. Радионица је реализована у децембру месецу.  

Током другог полугодишта чланови Театра Фармакопеа су имали још две радионице са 
позоришним експертима у марту и мају. Шест радионица (фебруар –мај) са ментором Театра 
Фармакопеа. 

- Тема друге радионице је била превенција тровања са фокусом на предисторији 
злочина и препознавању облика насиља некада и сада (март месец) 

- Тема треће, завршне радионице Драмска баштина / суочавање експерата. Требало је 
да се трећа радионица изведе на локалитету писаних, правних докумената који су 
коришћени као полазишни текст позоришног истраживања(мај месец). 

 
Радионице процесне представе „ Мирис бадема “ 
 

Прва активност:  
Чланови Театра Фармакопеа мотивисани креативним, позоришним истраживањем и 
коралацијом међу предметима, иницирали су издвајање изистражених матерјала ону грађу 
коју су сматрали важном за визуелизацију њиховог става према темама које је отворило и 
препознало позоришно истраживање и писању сценарија за посебну представу у настајању 
„Мирис бадема“. 

Друга  активност:   
обједињавање сценарија према општим и стручним предметима у фокусу. Медицинска 
етика: морално и етичко становиште становништва у 19.веку у Србији. Фокус модели према 
подели Позоришно истраживање случајева кроз осам група. 

Трећа активност : 
Социологија са правима грађана / Грађанско васпитање: Закључци донети на основу 
проучавања међуљудских односа и законских регулатива у периоду настанка Кнежевине а 
касније Краљевине Србије. 

Четврта активност:  
Токсикологију склопу са фармацеутском хемијом: Истраживање периода је утврдило да су 
тровања арсеном била карактеристична за целу Европу не само за наше крајеве. 

Пета активност : 
Историја фармације: Истраживање периода своје утемељење је нашло у етимолошким 
списима Вука С. Караџића: „Код Срба кад се неко разболи слабо тражи лекара, он тражи 
попа или калуђера“.  Вук Караџић.  
Српскијезик и књижевност: Лингвистичка анализа текстова.  
Српски језик и књижевност: Креативно писање : писање драмске структуре са монолошким 
крајем где се истиче намера, злочин, ослобађајућа пресуда, немогућност утврђивања 
кривице изношење става о могућности превазилажења насилних решења са смртним 
исходом без обзира на мотив. 
Хемија: Истраживање периода започиње промишљањем о вези протагониста и њихових 
занимања која би могла да повежу се са случајем. 
Патологија Истраживање се базирало на систематизацији утврђених чињеница и повезивању 
са стручним знањима о променама на лешу приликом уморства арсеном. 

Шеста активност: 
Промовисање  процесне представе „Мирис бадема“ на завршној радионици са позоришним 
експертима. 
Професори – ментори: 

Патологија:Јована Стојановић 



      

 

Хемија: Александра Ракићевић 
Српски језик и књижевност Јелена Стојиљковић 
Токсикологиј у склопу са фармацеутском хемијом:ИванаПашић 
Историја фармације: Биљана Васић 
Социологија са правима грађана / Грађанско васпитање/ Медицинска етика/Историја: 
чланицеТима Квалитето образовање за све Јелена Стојиљковић, Иван Милојевић, 
Бојана Лукић Милошевић 

 
Позоришно  истраживање и процесна представа „Мирис бадема“ презентоване су на скупу 
Квалитетно образовање за све у мају месецу.  
-Током јуна месеца чланови пројектног тима школе израдиле су/ревидирале акциони план 

пројектних активности за школску 2022/2023. годину и предале га менторима у пројекту 

Марсели Есхенази Милутиновић и Александри Јованкин, педагозима из Пољопривредно – 

хемијске школе „Др Ђорђе Радић“ Краљево. 

 

 

 

18.3.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 

 

ОКТОБАР 2021. године 

Гостовање на телевизији Пинк – промоција пројекта и школе 



      

 

 

 

Реализација радних пакета пројекта  за 2021/2022. годину 

НОВЕМБАР 2021. године 

Састанак учесника у овом пројекту реализован је 10.11.2021. године путем ZOOM  апликације.  

На састанку су присуствовали представници свих земаља партнера који учествују у пројекту.   

Представници Фармацеутско-физиотерапеутске школе присутни на састанку:  

1.Сања Вуков; 

2.Весна Гамбирожа;  

3.Биљана Васић. 

Агенда одржаног састанка 

 

 



      

 

На одржаном састанку презентовани су резултати радног пакета WP3 (working package 3)- 

дефинисане недостајуће вештине, а затим и дискусија о резултатима. 

 

Након дискусије одабране су 4 најбитније вештине + једна обавезна дигитална вештина 

 

На састанку је одређена и динамика реализације задатака из радног пакета 4 WP4(working 

package 4) 

ДЕЦЕМБАР -  2021. године 

Развој курикулума заодабране вештинеEQ4 (European Qualifications Framework 4) 

Израда методолошких материјала и шаблона за развој јединица исхода учења 

(базираној на ECVET - European Credit system for Vocational Education and 

Training процедурама и у складу са EQAVET - European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training принципима), укључујући и речник 

терминологије курикулума. Рок за израду драфта децембар 2021. године, 

финализација јануар 2022. године. 



      

 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 2022. године 

Развијени  исходи учења од стране радних група. 

WeSkill_WP4 Units of LO_Review_SERBIA_FFS 

WeSkill_WP4_Finalising Units of LO 

МАРТ-ЈУН 2022. године 

Развијени модули.  

WeSkill_WP4_ Module development 

SERBIA_WeSkill_WP4_Module development_Sustainable Development 

Други део пројекта у 2021/2022. години је наилазио на доста изазова по питању реализације 

предвиђених задатака па је на састанку закључено да ,због епидемиолошке ситуације у 

свету, рокови за израду одређених делова пакета могу бити кориговани и рокови 

продужени. 

Учесници састанка 10.11.2021. године 

 



      

 

18.4.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

Girls Go Circular  

 

Пограм  Girls Go Circular  од ове школске године спроводи се у Бугарској,Грчкој,Мађарској, 

Италији,Пољској ,Португалији,Румунији и Србији. 

Реч је о програму намењеном оснаживању девојчица и девојака у области СТЕМ 

дисциплинама(Наука,Технологија,Инжењерство и Математика).  

Према извештају Европске комисије , жене представљају само 34% дипломца у СТЕМ 

областима и 18% стручњака у информационо-комуникационим технологијама. 

Циљ овог програма је да приближи ученицима теме у области циркуларне економије и 

омогући им да кроз онлајн модуле развију предузетничке и дигиталне вештине како би 

прошириле своја интересовања у различитим областима и повећале учешће жена у 

дигиталним и предузетничким сферама. 

Програм се састоји од онлајн модула, два обавезна (Увод у циркуларну 

економију,Безбедност н аинтернету)и најмање једног изборног(Метали и циркуларна 

економија, Мода и циркуларна економија,Преиспитивање пластике, Циркуларна економија 

за паметне телефоне и електронске уређаје, Роботика и циркуларна економија,Циркуларна 

елкономија хране у градовима, Борба против климатских промена путем циркуларне 

потрошње). 

Сваки модул има јасно дефинисане целине ,а спровођење је флексибилно. 

Наставници пролазе обуку и добијају сертификат који издаје Европски институт за иновације 

и технологију-25.10.2021. године,Биљана Васић реализатор програма у Фармацеутско-

физиотерпеутској школи. 

Програм је рализован у Србији у школској 2021/2022, у њему је учествовало 3957 

девојчица,75 школа , од тог броја 60 ученица Фармацеутско-физиотерспеутске школе. 

Програм се наставља и у школској 2022/2023. години. 

 

 

 

 


