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1. Увод
Полазну основу за израду Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. години
представља План и програм рада за школску 2017/2018. годину.
Извештај о раду Фармацеутско-физиотерапеутске школе за школску 2017/2018.
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 2017/2018.године образовно-васпитни рад се одвијао према
Годишњем плану рада школе за школску 2017/2018.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 2017/2018.године образовала ученике у 4 образовна профила у
оквиру подручја рада Здравство и социјачна заштита :
Образовни профил
Фармацеутски техничар
1. Фармацеутски техничар
српски и енглески
2. Физиотерапеутски техничар
3. Козметички техничар
4. Масер

Степен
IV

Одељења
I/2 ,II/1,2 III/1,2 IV/1,2

IV

I/1

IV
IV
III

I/3,4 II/3,4 III/3,4 IV/3,4
I/6.7 II/6,7 III/7,8 IV/7,8
I/5 II/5, III/5,6

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,
Активно укључивање у више сегмената израде документа '' Политика и стратегија
развоја стручног образовања у Србији ''
Учествовање на многобројним такмичењима и културним манифестацијама
градског, републичког и међународног карактера и друго.
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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.
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2. Полазне основе
Годишњи план рада Фармацеутско-физиотерапеутске школе школске
2017/2018.године реализован је у складу са законским и подзаконским прописима и општим
актима школе донетих на основу њих, и то :




















Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (,,Службени
гласник 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 наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе
(„Просветни гласник“ бр. 6/03,23/0, 9/05, 11/2016);
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број 9/2015); (правилник о полагању
завршног испита)
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита
(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број 3/2018); (правилник о полагању
матурског испита);
Правилник о националном оквиру образовања и васпитања (,,Службени гласник РС''
број 98/2017);
Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број
88/2017);
Закон о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' број 55/2013 и
101/2017);
Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС'' број 27/2018);
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању заштита
(,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број82/2015);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,
васпитача и стручних сарадника (,,Службени гласник РС’’ број 8172017, 48/2018);
Стручно упутство о начину израде школске документације(Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, број 119-01-346/1/2014-01, од 2014.год );
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2012);
Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ број 7/11
и 68/12)
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010)
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Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС“, број 30/2010);
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 РСПросветни 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 евиденцији у средњим школама (,,Службени гласник РС-Просветни
гласник'' број,31/2006,51/2006,44/2013,55/2014,73/2016,48/2018);
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 31/2006,51/2006,44/2013,43/2015,48/2018);
Статут школе;
Акт о систематизацији и организацији;
Правилник о раду ;
Правилник о унутрашњем узбуњивању;
Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика;
Правилник о 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;
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3. Школски простор, услови и организација рада
Одлуком Владе Републике Србије 10.априла 2003.год. основана је Фармацеутскофизиотерапеутска школа са седиштем у Београду у улици Донска 27-29.
Школа је смештена у здању некадашње ОШ ''Милош Матијевић – Мрша ''. Састоји из два
објекта: стари који има 878,00 м2 и који је потпуно адаптиран и реконструисан према
високим грађевинским стандардима. Њега чине кабинети за опште образовне и опште
стручне предмете. Други део зграде је површине 2324,00 м2 који је завршен у другом
полугодишту шк. 2006/07.год. Намењен је за кабинете стручно – теоријске и практичне
наставе.
За остваривање наставног плана и програма образовања и васпитања за образовне профиле
у четворогодишњем и трогодишњем трајању као и осталих облика 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:
1.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.
2.Физиотерапеутски блок и термотерапија са наставном опремом и пратећим садржајима;
3.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
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3.1. Ритам радног дана
Школа ради у две смене. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07.55 до
13.55 сати, а друга од 14.00 до 20.00 сати.
Структура трајања часа и пауза између часова:
Час
I
II
III
IV
V
VI
VII

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

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

Теоријска настава се изводи, по правилу, у одељењу до 30 ученика, групи, односно
појединачно, а у складу са наставним планом и програмом.
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.
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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. Било је одступања од плана у границама дозвољеног.
Табела: Реализација редовне наставе у школској 2017/2018.год. по разредима и
одељењима:
Разред

I

II

III

IV

Одељење

Проценат
реализације часова

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
4/1
4/2
4/3
4/4
4/6
4/7

98,30%
98,38%
98,38%
97,20%
98,47%
97,95%
98,30%
98,40%
98,30%
98,65%
98,72%
98,04%
98,90%
98,22%
97,70%
95,84%
97,70%
97,70%
99,25%
97,67%
96,11%
97,96%
97,96%
99,15%
96,01%
99,25%
98,22%
99,25%

Број
нереализованих
часова
20
19
19
33
18
24
20
19
20
16
15
23
13
21
27
49
27
27
8
25
42
22
22
10
43
8
21
8

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

Математика
Аналитичка хемија
Култура тела
Енглески језик
Српски језик и
књижевност
Рачунарство и
информатика

Разред,
одељење

Број укључених
ученика

Број реализованих
часова

1/5,6,7 2/4,5,6,7
4/1
2/1,2
2/5
1/6,73/4
1/6

45
53
9
23
1

24
11
1
3
2

1/6

1

3

132

44

УКУПНО

3.2.4. Припремна настава
Припремна настава је извођена за ученике који су били упућени на полагање
разредног испита, затим за ученике који по наставном плану и програму изучавају руски,
француски, немачки језик. Због недовољног броја ученика није организована редовна
настава већ припремна.
Такође, припремна настава је реализована за полагање матурског испита.
Евиденција часова припремне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих
облика образовно-васпитног рада.

10

3.2.5. Блок настава
Блок настава је организована за ученике свих образовних профила. Настава се
реализује према распореду који се прави на почетку школске године.
Евиденција часова припремне наставе је вођена у Књигама евиденције осталих
облика образовно-васпитног рада.

3.3. Структура запослених
Табела : Број наставника према радном времену
Радно време

Пуно радно
време

½ и дуже радног
времена

До ½ радног
времена

Свега радника

Неодређено

52

6

3

61

Одређено

13

4

3

20

Укупно наставника

81

Табела: Структура наставног особља

Директор

Помоћник
директора

Координатор
практичне
наставе

Стручних
сарадника

Наставника

1

0,5

1

2,75

81

Магистри

Специјалисти

Висока
спрема

Виша спрема

УКУПНО

5

12

42

22

81

Табела: Структура наставника према полу и годинама
Број наставника
Радни стаж
до 5

5-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

Свега

Мушки

3

2

1

1

1

/

1

9

Женски

7

24

27

7

3

1

3

72

Укупно

10

26

28

8

4

1

4

81
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3.3.1. Одељењске старешине
Табела: Одељења и одељењске старешине

I

III

1/1 Зорица Ђукић
1/2 Смиљана Соларов
1/3 Сузана Ловрета
1/4 Јелена Јанковић

3/1 Јасна Савић
3/2 Небојша Стојановић
3/3 Данијела Пешић Јовановић
3/4 Драгана Михајловић

1/5 Ксенија Шошкић
1/6 Милош Ристановић
1/7Јелена Николић

3/5 Дубравка Виторовић
3/6 Радмила панзаловић
3/7 Бранислава Срдић
3/8 Снежана Мимић

II
2/1 Јелена Миленковић
2/2 Ивана Милојевић
2/3 јелена Стојиљковић
2/4 Весна гамбирожа
2/5 Слободан Ранђеловић
2/6 Оливера лазаревић
2/7 Невена Лазаревић

IV
4/1 Биљана Васић
4/2 Снежана Стајић
4/3 Горан Марић
4/4 Бојана Лукић
4/6 Татјана Станковић
4/7 Снежана Спаравало

3.3.2.Стручна већа и руководиоци стручних већа
Табела: Стручна веча и руководиоци стручних већа :
Стручно веће за области:
Руководилац
ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
Прва група предмета
Ксенија Шошкић
Друга група предмета
Катарина Цветковић
ГРУПА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И
ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
Маја Стојков
ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
Александра Ракићевић
СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
Прва група предмета
Елизабета Марот
Друга група предмета
Оријана Стефановић
Трећа група предмета
Миа Ђуић Ранђеловић
Четврта група предмета
Мирјана Стаменић
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4. Ученици
4.1. Редовни ученици
На образложен предлог плана уписа у први разред школске 2017/2018.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
30
3. Козметички техничар
30
4. Масер
30
Табела :Табеларни приказ броја одељења по разредима и образовним профилима;
Број одељења по разредима
I
разред
Образовни профил
II разред III разред IV разред УКУПНО
Фармацеутски техничар
1
2
2
2
2
8
Фармацеутски техничар
1
српски и енглески
Физиотерапеутски техничар
Козметички техничар
Масер

2
2
1

2
2
1

2
2
2

2
2

8
8
4

УКУПНО
7
7
8
6
28
Укупан број ученика уписаних у школску 2017/2018,годину је 801 ученик размештених у 28
одељења.
На крају другог полугодишта укупан број ученика је 799 ( 178 младића и 621 девојка).
Табела: Табеларни приказ броја ученика на крају наставне 2017/2018.године по образовним
профилима :
Разред

I

II
III

IV

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

Број
одељења
1

Број ученика

1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

32
63
58
29
61
62
59
25
62
39
62
33
60
62
58

28

УКУПНО

13

195

207

219

177

799
13

4.2. Ванредни ученици
Преглед уписаних ученика у први разред ради преквалификације и доквалификације у
школској 2017/2018. години
Образовни профил
Број ученика
Фармацеутски техничар
11 ученика
Физиотерапеутски техничар
26 ученика
Козметички техничар
2 ученика
Maсер
2 ученик
Укупно
41 ученика
Преглед уписаних ванредних ученика у први разред у школској 2017/2018. години
Maсер
2 ученик
Укупно
2 ученик
Преглед ученика уписаних у школској 2017/2018. години који су променили статус по
одобрењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Образовни профил
Разред
Број ученика
Фармацеутски техничар –
Први разред
1
српско/енглески
Масер
Трећи разред
1
Укупно
2 (два ученика)
Преглед ученика који су дипломирали у школској 2017/18. години
(закључно са јунским испитним роком)
Образовни профил
Број ученика
Фармацеутски техничар – оглед
5
Физиотерапеутски техничар – оглед
3
Масер
1
Фармацеутски техничар
3
Физиотерапеутски техничар
6
Козметички техничар
1
Укупно
19 (деветнаест ученика)
Преглед термина реализованих испитних рокова у школској 2015/2016. години
Испитни рок
Термини одржавања испитних рокова
Септембарски
18.09.2017-29.09.2017.
Октобарски
16.10.2017-27.10.2017.
Новембарски
20.11.2017-30.11.2017.
Децембарски
18.12.2017- 29.12.2017.
Јануарски
17.01.2017- 30.01.2018.
Мартовски
19.03.2018- 30.03.2018.
Априлски
16.04.2018-27.04.2018.
Мајско-јунски
21.05.2018- 01.06.2018.
Јулски
02.07.2018-10.07.2018.
Августовски
20.08.2018-31.08.2018.

Координаторка за ванредне ученике, Бојана Лукић
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5. Образовно-васпитни резултати ученика на крају другог полугодишта школске
2017/2018.године

5.1. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ПРВОГ разреда
Разред,
одељењ
е

Број ученика

М

Ж

Недов
ољан
успех

Позитиван успех

УКУПН
О

УКУПНО

Одличан
укуп
но

5,0

врло.
добар

добар

довољан

Неоцење
ни

Средња
оценa

одељења

I/1
I/2
I/3

2
2

11
30

13
32

13
32

9
32

2
11

4
-

-

-

4,60
4,89

10

22

32

32

25

1

6

1

-

4,57

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

11
15

20
14

31
29

31
29

19
10

1
-

11
19

1
-

-

4,45
4,27

-

29

29

28

6

-

22

-

-

2
42

27
153

29
195

29

9
110

1
16

20
82

2

-

Укупно

194

1

4,16
4,31

-

1

4,46

Изостанци ученика
Оправдани

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

I/1
I/2

1488
1622

114,46
50,69

22
20

1,92
0,24

1513
1642

93,31
51,53

I/3
I/4
I/5

3388
3174
3421

105,87
102,39
117,96

27
138
53

0,84
4,45
1,8

3415
3312
3474

106,71
106,83
119,79

I/6
I/7
Укупно

3977
2911
19981

137,13
100,38
102,46

61
23
347

2,10
0.79
1,77

4038
2934
20282

139,24
101,17
102,65

Од 195 ученика 194 (99,48%) је са позитивним успехом завршио друго полугодиште: 110
(56,70%) ученика је постигао одличан успех; 82 (42,26%) ученика је постигао врло добар
успех; 2 (1,03%) је постигао добар успех.
Једна ученива (1/6) одељење упућена је на разредни испит из два предмета: биологија,
хемија.Ученица је оба разредна испита положила у јунском року.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану завршили су разред са
позитивним успехом.
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5.2. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ДРУГОГ разреда
Разред,
одељење

Број ученика

М

Ж

Недово
љан
успех

Позитиван успех

УКУП
НО

УКУПНО

Одличан
укуп
но

5,0

врло.
добар

добар

Неоцење
ни

Средња
оценa

одељења

довољан

II/1

1

30

31

31

26

11

5

-

4,69

II/2
II/3

4
12

26
18

30
30

30
30

25
24

6
5

4
6

1
-

4,70
4,71

II/4
II/5
II/6
II/7
Укупно

16
13

16
12

32
25

31
24

23
8

5
-

8
11

5

2

29

31

31

18

1

12

1

2
51

26
157

28

28
205

6
130

28

18
64

4
11

1
1

4,56
4,03
4,42
4,0

-

-

2

4,44

207

Изостанци ученика
Оправдани

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

II/1
II/2

2761
2720

89,06
90,67

75
65

2,42
2,17

2836
2785

91,48
92,83

II/3
II/4
II/5

5273
3732
4175

175,77
116,63
167

37
124
241

1,23
3,88
9,64

5310
3856
4416

117
120,5
176,64

II/6
II/7
Укупно

3062
4119
25842

98,77
147,11
126,43

52
150
744

1,68
5,36
3,76

3114
4269
26586

112,45
152,46
128,43

Од 207 ученика 205 (99,03%) је са позитивним успехом завршио друго полугодиште: 130
(63,41%) ученика је постигао одличан успех; 64 (31,22%) ученика је постигао врло добар
успех; 11 (5,36%) је постигао добар успех.
Два ученика (2/4, 2/5) одељење упућена су на разредни испит из једног предмета:
патологија. Ученици су положили разредни испит у јунском року.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану завршили су разред са
позитивним успехом.

16

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

Број ученика

М

Ж

Недово
љан
успех

Позитиван успех

УКУПН
О

УКУПН
О

Одличан
укуп
но

5,0

врло.
добар

добар

Неоце
њени

Средња
оценa

одељења

довољ
ан

III/1
III/2

4
4

27
27

31
31

31
30

30
28

13
8

1
2

III/3

14

16

30

30

16

5

11

3

4,30

III/4
III/7
III/8
Укупно

9
4

23
28

32
32

32
32

15
10

2
1

15
22

2

2

28

30

30

15

2

9

6

37

149

186

114

31

60

11

4,34
4,26
4,18
4,15

4,86
4,75

1

-

-

1

185

Изостанци ученика
Оправдани

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

III/1
III/2

2578
3678

83,16
118,64

36
93

1,16
3

2614
3771

84,32
121,64

III/3
III/4
III/7
III/8
Укупно

3861
4978
3664
5623
24392

128,70
155,5
114,5
187,47
131,33

104
75
95
143
546

3,47
2,44
2,97
4,77
2,96

3965
5053
3759
5766
24938

132,17
157,9
117,47
192,2
134,02

Од 186 ученика 185 (99,46%) је са позитивним успехом завршио друго полугодиште: 114
(61,62%) ученика је постигао одличан успех; 60 (32,43%) ученика је постигао врло добар
успех; 11 (5,94%) је постигао добар успех.
Једна ученица (3/2 ) одељење упућена је на разредни испит из четири предмета:
здравствена психологија, математика, социологија са правима грађана, основи клиничке
фармације. Ученица је све предмете положила у јунском року.
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5.4. Успех ученика и изостајање са наставе ученика ЗАВРШНИХ разреда
Разред,
одељење

Број ученика

Позитиван успех

М

Ж

УКУПН
О

УКУПНО

одличан

врло.
добар

добар

9

7

16

16

7

4

5

6

11

17

17

11
18

6
10

5

15

18

33

33

54,5%

30,30%

15,5%

довоља
н

Недово
љан
успех

Неоцењ
ени

Средња
оценa

Средња
оценa

владањ
а

одеље
ња

4,09

III/5

4,75

4,49

III/6
Укупно

5,00
_

_

_

4,29
4,87

Изостанци ученика
Оправдани

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

III/5
III/6

3002
3076

187,63
180,94

122
-

7,63
-

3124
3076

195,25
180,94

Укупно

6078

184,28

122

7,63

6200

188,09

Сви ученици (33 ученика ) са позитивним успехом завршили су друго полугодиште:
18 (54,5 %) ученика је постигао одличан успех; 10 (30,30%) ученика је постигао врло добар
успех; 5(15,5%) је постигао добар успех.
Ученици који похађају наставу по индивидуалном образовном плану завршили су разред са
позитивним успехом.
Сви ученици су упућени на полагање завршног испита.
Број ученика

Разред,
одеље
ње

Недовоља
н успех

Позитиван успех
М

Ж

УКУПН
О

УКУПНО

одличан

врло.
добар

добар

Неоцењ
ени

Средња
Оцена
владањ
а

Средња
Оцена
одељењ

довоља
н

а

IV/1

4

26

30

30

27

3

5,00

4,80

IV/2

1

29

30

30

30

-

5,00

4,96

IV/3

15

16

31

31

22

9

4,45

4,55

IV/4
IV/6

12

19

31
29

31
29

16

14

5,00

4,51

11

5,00

4,42

5,00

4,54

4,90

4,63

IV/7

1

28

-

26

33

144

26
177

18

26
177

Укупно

1

16

10

129

47

1

72,88%

26,55%

0,56%

-

-

-

Изостанци ученика
Оправдани

IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/6
IV/7

Неоправдани

Укупно

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

по ученику

4031
3240
6289
4499
4453
4374

134,37
108
202,87
145,13
163,55
168,23

44
48
229
105
135
59

1,47
1,60
9,42
3,39
4,66
2,27

4075
3288
6581
4604
4588
4433

135,83
109,60
212,29
148,52
158,21
170,50

18

26886

Укупно

153,69

620

3,80

27569

155,82

Сви ученици (177 ученика ) са позитивним успехом завршили су друго полугодиште:
129 (72,88 %) ученика је постигао одличан успех; 47 (26,55%) ученика је постигао врло добар
успех; 1 (0,56%) је постигао добар успех.
Сви ученици су упућени на полагање завршног испита.

5.5. Успеха ученика I-IV разреда на крају другог полугодишта
Одличан
М

Ж

УКУПНО

УКУПН
О

укупн
о

5,0

врло.
добар

добар

довољ
ан

Недово
љан
успех

Неоцењ
ен

СРЕДЊА
ОЦЕНА

4,46
4,44
4,22
4,63
4,43

I
II
III
IV

42

153

195

194

110

16

82

2

-

-

1

51

157

208

205

131

28

64

11

-

-

2

52

167

219

218

132

34

70

16

-

-

1

33

144

177

177

129

62

47

1

-

-

-

Укупно

178

621

799

-

-

5.6.

794

502

140

263

30

99,4%

62,8%

17,5%

33%

3,75%

4
0,5%

Изостанци ученика I-IV разреда на нивоу школе у школској 2017/18.год
5.7.
Оправдани

I
II
III
IV
УКУПНО

Неоправдани

УКУПНО

укупно

по ученику

укупно

по ученику

укупно

По ученику

19981
25842
30470
26886
103179

102,46
126,43
139.13
153,69
129,13

347
744
668
620
2379

1,77
3,76
3,05
3,80
2,97

20282
26586
31138
27569
105575

102,65
128,43
142,18
155,82
132,13

5.7.Резултати матурског и завршног испита у школској 2017/2018.години
5.7.1. Извештај о полагању МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Полагању матуре приступило 60 редовних ученика.
Писмени састав из српског језика и књижевности ученици су радили 4.6.2018.
Комисија за преглед у саставу:
1.Јелена Стојиљковић
2.Ивана Милојевић
3.Бојана Лукић
Српски језик и књижевност положило са:
одличним успехом
41 ученик
врло добрим успехом
14 ученика
добрим успехом
5 ученика
Средња оцена 4,60
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Тест стручно теоријских знања ученици су радили 8.6.2018.
Тест обухвата питања из следећих стручних предмета :
-Фармацеутско технолошке операције и поступци
-Фармацеутска технологија
-Фармакогнозија са фитотерапијом
-Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
Комисија за преглед у саставу:
1.Јелена Миленковић
2.Андријана Кнежевић-Узелац
3.Оријана Стефановић
Тест стручно теоријских знања положило са:
одличним успехом
52 ученика
врло добрим успехом
2 ученика
добрим успехом
3 ученика
довољним успехом
2 ученика
недовољним успехом
1 ученик
Средња оцена 4,7
Израду једног практичног задатка из фармацеутске технологије ученици према распореду су
полагали 5.6.2018. ; 6.6.2018. ; 7.6.2018.
Комисија за оцењивање практичног рада у саставу
За IV1
1.Оливера Ковачевић-социјални партнер
2.Ивана Пашић
3.Весна Станојева Петров-председник комисије
За IV2
5.6.2018.- 1. Маја Павловић-председник комисије
2.Маја Акерман
3.Весна Глушац- социјални партнер
6.6.2018.; 7.6.2018.-1.Биљана Васић-председник комисије
2.Маја Акерман
3.Весна Глушац- социјални партнер
Практични део испита положило са:
одличним успехом 60 ученика
Средња оцена 5,00
Матурски испит је положило са средњом оценом:
5,00
35 ученика
4,67
14 ученика
4,33
8 ученика
4,00
1 ученик
3,33
1 ученик
1,00
1 ученик
Укупно:
20

одличних ученика
49
врло добрих ученика
9
добрих ученика
1
недовољних ученика
1
Средња оцена матурског испита: 4,72
Резултати по одељењима
IV1
Српски језик и књижевност:
Тест стручно теоријских знања:
Практични део испита:
Средња оцена матурског испита:

4,47
5,00
5,00
4,82

IV2
Српски језик и књижевност:
4,73
Тест стручно теоријских знања:
4,40
Практични део испита:
5,00
Средња оцена матурског испита: 4.62
Председник комисије, Станојева Петров Весна

5.7.2. Извештај са МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Испиту је приступило 62 ученика ( оделења IV/3 и IV/4 ) и сви ученици су успешно положили
Матурски испит:
1. Српски језик и књижевност: Испит одржан 04.06 2018
Одличних (5) – 23 ученика
Врло добрих (4) – 26 ученика
Средња оцена = 4,16
Добрих (3) – 3 ученика
Комисија за преглед Матурских радова:
Бојана Лукић
Јелена Стољијковић
Ивана Милојевић
2. Провера стручно – теоријаских знања ( Тест ): Испит одржан 08. 06. 2018
Одличних (5) – 56 ученика
Врлодобрих (4) – 5 ученика
Средња оцена = 4,89
Добрих (3) – 1 ученик
Комисија за преглед Матурских радова:
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Ана Костић
Дубравка Виторовић
Јелена јанковић
3. Провера практичних знања (Три радна задатка): Испит одржан 06.06.2018
Одличних (5) – 60 ученика
Врлодобрих (4) – 2 ученика
Средња оцена = 4,97
Комисије:
Прва
Друга
Трећа
1. Мирјана Стаменић
1.Драгана Будимир
1.Весна Гамбирожа
2. Сања Петронијевић
2.Милетић Сузана
2.Сузана Ловрета
КОНАЧАН УСПЕХ
Одличан успех је постигло 46 ученика
22 ученика је са успехом 5,00
24 ученика је са успехом 4,67
Врло добар успех је постигло 16 ученика
12 ученика је са успехом 4,33
3 ученика је са успехом 4,00
1 ученик је са успехом 3,67
Средња оцена коначног успеха је 4,67

Председник комисије, Слободан Ранђеловић
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5.7.3. Извештај о полагању МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовни профил:
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Делови матурског испита су:
1. Испит из српског језика и књижевности
2. Испит за проверу стручно–теоријских знања
3. Матурски практични рад.
Од укупно 55 ученика четвртог разреда образовног профила козметички техничар, свих 55
ученика је приступило полагању матурског испита.
Резултати
1. ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ - одржан 04.06.2018.

српски језик и књижевност
успех

број ученика

одличан

17

врло добар

23

добар

15

просечна оцена

врло добар (4,04)

2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – одржан 08.06.2018.
У огледном наставном плану и програму за образовни профил козметички техничар,
теоријска стручна знања неопходна за обављање послова и задатака козметичког техничара,
стичу се у оквиру предмета:


Естетска нега



Масажа



Физикална медицина



Дерматологија са негом



Естетска хирургија са негом
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Провера стручно–теоријских знања врши се завршним тестирањем у оквиру матурског
испита
испит за проверу стручно теоретских знања
успех
број ученика
одличан
52
врло добар
1
добар
2
просечна оцена
одличан (4,91)

3.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД – одржан 05.06.2018 и 06.06.2018.

На матурском практичном раду ученик извршава један комплексни радни задатак
којим се проверава стеченост прописане стручне компетенције.

успех
одличан
врло добар
добар
довољан
просечна оцена

матурски практични рад
број ученика
43
8
3
1
одличан (4,69 )

Резултати матурског испита образовног профила козметички техничар

матура- укупан успех
успех

број ученика

одличан

32

врло добар

21

добар
просечна оцена

2
одличан (4,54)

Од ученика са постигнутим одличним успехом на полагању матуре 15 ученика је постигло
успех одличан (5,00).
Председник комисије, Вуков Сања
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Табела: Табеларни приказ резултата на матурском испиту
Структура матурског испита
Постигнуће ученика, средња оцена
Образовни профил

ФАРМАЦЕУТСКИ
ТЕХНИЧАР
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ
ТЕХНИЧАР
КОЗМЕТИЧКИ
ТЕХНИЧАР

Средња оцена

Испит из језика и
књижевности–
српски језик и
књижевност

Испит за
проверу
стручно
теоријских
знања у виду
теста

Матурски
практични рад

4,60

4,70

5,00

4,75

4,16

4,89

4,97

4,67

4,04

4,91

4,69

4,54

4,26

4,83

4,88

Средња
оцена

5.7.4. Извештај са ЗАВРШНОГ ИСПИТА за образовни профил:
МАСЕР
Испиту је приступило 33 ученика ( оделења III/5 и III/6 ) и сви ученици су успешно положили
Матурски испит:
Провера практичних знања(два радна задатка): Испит одржан 04.06.2018
Одличних (5) – 25 ученика
Врлодобрих (4) – 7 ученика
Добрим (3) – 1 ученик
Средња оцена = 4,73
Од 33 ученика њих петоро је полагало матурски испит по прилагођеном програму и
положили су двоје са врло добрим (Маша Белча и Крстивоје Јовић) и троје са одличним
успехом (Милица Михајловић, Александар Ђокић и Александар Ђорђевић).
Комисије:
Прва
1. Мира Митровић (предцедник комисије),
2. Марија Митровић (члан комисије) и
3. Славица Момитов (социјални партнер)
Друга
1. Димитријевић Драган (предцедник комисије);
2. Тања Здравковић (члан комисије)
3. Весна Тодоровић (социјални партнер).
Председник комисије, Тања Здравковић
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5.8. Резултати ученика на такмичењима школске 2017/2018.године
5.8.1. Учешће на такмичењима у складу са календаром Министарства просвете, науке
и технолошког развоја
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Разреди и одељења у
којима је одржано
такмичење
I-1, II-1, II-2, III/1, III/2,III/3,
IV

Број
ученика

12.3.218.

I-4, II-1, II-2, III/1, III/2,
III/4,IV
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23.март 2018.

други,тећи и четврти
разред
2 екипе
1-3,2-4,2-6,3-4,3-2,2-7,3-3
2 екипе
2-4,1-3,3-4,3-3,3-8,2-3

13

Предмет

Време одржавања

Српски језик и
књижевностКњижевна олимпијада
Српски језик и
књижевност- Језик и
језичка култура
Maтематика

26.2.2018.

Одбојка – ученице

октобар

Одбојка – ученици

октобар

Кошарка – ученице

новембар

Кошарка – ученици

новембар

2 екипе
I3, I5, I6, II3, II4, II4, III1,
III3, IV7
2 екипе
I5, I5, II3, II3, II3, II4, II4,
III3, III4, III7, IV3
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12
12

12

12

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

2.
3.
4.

5.

Презиме и име
ученика
Милица
Недељковић

Одељење

Предмет

Резултат
учешће

Презиме и име
наставника
Бојана Лукић

Време
одржавања
24. март 2018.

1/4

Кристина
Николић
Бојана Лазић

1/4

Српски
језик и
књижевност
-Језик и
језичка
култура
исто

учешће

Бојана Лукић

24. март 2018.

3/1

исто

учешће

24. март 2018.

3/1

исто

учешће

3/4

исто

учешће

3/2

исто

3.место

Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић

Уна
Мијаиловић
Ненад
Симијоновић
Теодора

24. март 2018.
24. март 2018.
24. март 2018.
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6.
7.

Сићовић
Маријана
Секулић

8.

Анастасија
Илић
Александра
Родић
Милица Илић

11.

3/1

Српски
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
исто

3. место

3/1

исто

учешће

3/1

исто

учешће

Марија
Миловановић

2/2

2. место

12.

Теодора
Јованоовић

4/3

13.

Марко Матић

4/3

14.

Јелена
Јовановић

4/3

15

Марко
Петровић

2/4

16.

Александра
Јовановић

2/4

17.

Сара
Станковић

2/4

18.

Анђела
Крсмановић

4/2

Српски
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност

9..
10.

3/4

1.место

Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић

Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић
Ивана
Милојевић

10.март 2018.

10.март 2018.
10.март 2018.
10.март 2018.
24. март 2018.

3.место

Јелена
Стојиљковић

10.03.2018.

3.место

Јелена
Стојиљковић

10.03.2018.

учешће

Јелена
Стојиљковић

10-03.2018.

учешће

Јелена
Стојиљковић

10.03.2018.

учешће

Јелена
Стојиљковић

10.03.2018.

учешће

Јелена
Стојиљковић

10.03.2018.

учешће

Јелена
Стојиљковић

24.03.2018
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19.

Дијана
Мехмеди

4/2

20.

Ања Радић

1/2

21.

Марија
Трајковић

1/2

22.

Исидора
Спасојевић

1/2

23.

Емилија
Гавриловић

1/2

24.

Милица
Јовановић

1/2

Екипа од 12
играча ученице
Екипа од 12
играчаученици

1-7,2-4,25,2-7,4-6

25.

26.

27.

Екипа од 9
играча-ученице

Екипа од 10
28. играча-ученици

2-4,1-3,34,3-3,37,2-7
I3,5,6
II3,4 III1,3,
IV7
I5, II3,4
III3,4, III7,
IV3

- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
- Књижевна
олимпијада
одбојка

учешће

Јелена
Стојиљковић

24.03.2018.

2. место

Ксенија Шошкић

24.03.2018.

2. место

Ксенија Шошкић

24.03.2018.

учешће

Ксенија Шошкић

24.03.2018.

учешће

Ксенија Шошкић

10.03.2018.

учешће

Ксенија Шошкић

10.03.2018.

2.место

Јелена Николић

одбојка

3.место

Јелена Николиц

октобар

Кошарка

учешће

Радмила
Панзаловић

децембар

Кошарка

учешће

Радмила
Панзаловић

децембар

октобар

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
28

Одељење

Предмет

Резултат

3/4

2.

Ана Дељанин

3/2

Српски
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
исто

1.место

1.

Презиме и име
ученика
Маријана
Секулић

3.

Анастасија
Илић
Марина Бабић

3/1

исто

учешће

3/1

2.место

3/2

6.

Теодора
Сићовић
Марија
Миловановић

Српски
језик и
књижевност
-Језик и
језичка
култура
исто

2/2

7.

Марина
Степаноски

8.

Теодора
Јовановић

4/3

9.

Марко Матић

4/3

10.

Ања Радић

1/2

11.

Марија
Трајковић

1/2

4.

5.

2/2

3.место

учешће

Српски
учешће
језик и
књижевност
-Језик и
језичка
култура
Српски
учешће
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
Српски
учешће
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
Српски
учешће
језик и
књижевност
Књижевнос
т
олимпијада
Српски
учешће
језик и
књижевност
- Језик и
језичка
култура
Српски
учешће
језик и
књижевност

Презиме и име
наставника
Данијела Пешић
Јовановић

Време
одржавања
14.4.2018.

Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић
Данијела Пешић
Јовановић

14.4.2018.

Данијела Пешић
Јовановић
Ивана
Милојевић

28.4.2018.

Ивана
Милојевић

14.4.2018.

14.4.2018.
28.4.2018.

28.4.2018.

Јелена
Стојиљковић

14.04.2018.

Јелена
Стојиљковић

14.04.2018.

Ксенија Шошкић

28.4.2018

Ксенија Шошкић

28.4.2018
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- Језик и
језичка
култура
12.

13.

Маша
Ђорђевић

4-2

Стефан
Јовановић

4-3

Пливање

учешће

Радмила
Панзаловић

октобар

Пливање

учешће

Радмила
Панзаловић

октобар

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

Презиме и име
ученика

Одељење

Предмет

Маријана
Секулић

3/4

Марина Бабић

3/1

Лена Вуковић
Кристина
Микетић
Мина Јагодић
Ања Љујић
Исидора
Јоксовић
Анђела
Крсмановић
Сара
Кузмановић
Нађа Пејовић
Теодора Васић
Милица
Вукајловић
Тамара
Максимовић
Петар
Ђурђевић
Ања
Цвијетиновић
Софија
Бугарски
Ивана
Виторовић

4/2

Српски
језик и
књижевност
-Књижевна
олимпијада
Српски
језик и
књижевност
-Језик и
језичка
култура
Српски
језик и
књижевност
Такмичење
лингвистичк
их секција
основних и
средњих
школа
Србије

2.

3.

4.

2/3

Српски
језик и
књижевност
Такмичење
лингвистичк
их секција
основних и

Резулта
т
учешће

Презиме и име
наставника
Данијела Пешић
Јовановић

Време
одржавања
13.5.2018.

учешће

Данијела Пешић
Јовановић

27.5.2018.

3.место

Јелена
Стојиљковић

08.02.2018.

3.место

Јелена
Стојиљковић

08.02.2018.

30

Ана
Михаиловић
Сергеј
Лишанин
Анђела
Јанковић
Вукашин
Кузмановић
Бојана Рајић

5.

6.

средњих
школа
Србије

Александра
Јовановић
Невена Рапајић
Елена Видовић
Басилија
Бугарсхи
Петар
Стојановић

2/4

Васић Теодора

4-2

Српски
језик и
књижевност
Такмичење
лингвистичк
их секција
основних и
средњих
школа
Србије
математика

3.место

2 место

Јелена
Стојиљковић

08.02.2018.

Петар Алексић

28.април 2018.

Катарина
Цветковић
Небојша
Стојановић

28.април 2018.

80 поена

7.
8.

Ристић
Александра
Емилија
Софронијевић

4-1

Математика

5 место
58 поена

3-2

математика

5 место
44 поена

28.април 2018.

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

1.

Презиме и
име ученика
Теодора Васић,
Ана Марковић,
Бранислав
Бековић, Нина
Ђуричић,
Филип
Седларевић,
Петар
Урошевић

Одељење

Предмет

Резултат

IV2,
III1, 3,4

Такмичење
ученичких
компанија

1.место

Презиме и име
наставника
Васић Биљана

Време
одржавања
15.3.2018.

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

Предмет/

Резултат

Ранг

Презиме и
31

ученика

Одељење

Наталија Диклић

4/2

Емилија
Софронијевић

3/2

Маша Ђорђевић

4/2

Јована Јачов

2-1

5.

Драмска секција
школе( 13
чланова)

3/2,3/3,4/3
1/7

6.

Ана Дељанин

3/2

7.

Тијана Ђорђевић

3/2

Уна Јовановић

4/2

9.

Театар
Фармакопеа
(14 чланова)

4/2

10.

Адна Дестани

2-1

11.

Ана Марковић
Теодора Васић
Аљоша
Филиповић

4-4
4-2

1.

2.

3.

4.

8.

област/назив
такмичења
Кратка причаЗвездаријада
(фестивал
младих)
Кратка причаЗвездаријада
(фестивал
младих)
Кратка причаЗвездаријада
(фестивал
младих)
Кратка причаЗвездаријада
(фестивал
младих)

такмичења

име
наставника
Јелена
Стојиљковић

3. место

општинско

похвала

општинско

Данијела
Пешић
Јовановић

учешће

општинско

Јелена
Стојиљковић

учешће

општинско

Ивана
Милојевић

ФЕСТИВАЛ
ПОЗОРИШНИХ
ИГАРА ДЕЦЕ И
МЛАДИХ
БЕОГРАДА
ФЕСТИВАЛ
ПОЗОРИШНИХ
ИГАРА ДЕЦЕ И
МЛАДИХ
БЕОГРАДА
ФЕСТИВАЛ
ПОЗОРИШНИХ
ИГАРА ДЕЦЕ И
МЛАДИХ
БЕОГРАДА

3. место

општинско

Данијела
Пешић
Јовановић

награда
за женску
улогу

општинско

Данијела
Пешић
Јовановић

награда
за женску
улогу

општинско

Данијела
Пешић
Јовановић

Такмичење
ученика у
рецитовању “
Краљевство
поезије”
Битеф
Полифонија Полифонија у
трајању “ Ми
ви сви”
Литерарни
конкурс
Министарств
а одбране
Републике
Србије
“Изазов за 5”
у оквиру
националног
пројекта

учешће

такмичење
средњих
школа
Београда

Јелена
Стојиљковић

учешће

међународна
смотра

Јелена
Стојиљковић

учешће

такмичење
основних и
средњих
школа Србије

Ивана
Милојевић

3. место

такмичење
средњих
школа на
националном

Бојана Лукић
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I, II, III, IV

“Будућност за
5”
Српски језик
и
књижевност рецитовање

12.

Ученици првог,
другог, трећег и
четвртог разреда

13.

Кристина Николић

1/4

14.

Млађана Ристић

1/2

15.

Милица Стајковић

1/2

16.

Анђела Антић

I2

17.

Марко Рутић

I2

Eнглески
језик
Hippo 2018

18.

Aња Митровић

II2

Енглески
језик
Hippo 2018

19.

Аница Дунђер

III2

Енглески
језик
Hippo 2018

20.

Анђела Шорак

IV3

21.

Aлександар
Јовановић

22.

Марија Новаковић

нивоу
учешће

Школско
такмичење
рецитатора

Ивана
Милојевић,
Данијела
Пешић
Јовановић,
Јелена
Стојиљковић,
Бојана Лукић,
Ксенија
Шошкић

учешће

Општинско
такмичење
рецитатора

Бојана Лукић,
Ксенија
Шошкић

учешће

Општинско
такмичење
рецитатора

Бојана Лукић,
Ксенија
Шошкић

учешће

Општинско
такмичење
рецитатора

Бојана Лукић,
Ксенија
Шошкић

Mеђународно
такмичење
Hippo 4

Зорица
Ђукић

Mеђународно
такмичење
Hippo 4

Зорица
Ђукић

Међународно
такмичење
Hippo 4

Снежана
Грдинић

Међународно
такмичење
Hippo 5

Снежана
Спаравало

Енглески
језик
Hippo 2018

Међународно
такмичење
Hippo 5

Снежана
Спаравало

IV3

Енглески
језик
Hippo 2018

Међународно
такмичење
Hippo 5

Снежана
Спаравало

I-4

Етно музички
жанр

Први глас
Звездаре

Ана Ерор

Српски језик
и
књижевност рецитовање
Српски језик
и
књижевност рецитовање
Српски језик
и
књижевност рецитовање
Eнглески
језик / Hippo
2018

Пласман
у
полуфина
ле
Пласман
у
полуфина
ле

Друга
награда
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23.

Петар Урошевић

24.

Екипно
(Ј.Јовановић,
Ј. Мијатовић,
Ј.Петровић)
А.Алимпић
М.Јовановић
А.Каралејић
А.Ракар
А.Ракић

25.

III4

II

I/2
1/2
1/2
1/2
1/4

Пословни
изазов
западног
Балкана
(такмичење
из
предузетниш
тва)
Верска
настава

Ликовна
култура

без
пласмана

међународно

Друго
место

Општинско
такмичење

Прво
место

Васић
Биљана

Јелена
Тимотијевић

Општинско
такмичење у
карикатури
,,Мали Пјер''
за 2017/2018.

Славица
Марковић

5.9. Похвале и награде
Табела: Табеларни приказ похвањених, награђених ученика по разредима:
Разред
I
II
III
IV
Свега

Похваљени
83
143
112
110
448

Награђени
16
28
33
67
144

Укупно
99
171
145
177
592

5.9.1. Носиоци дипломе „ВУК КАРАЏИЋ“ у школској 2017/2018.г.
1. Јелена Синановић III/6
2. Антоновић Ана IV/1
3. Аџић Катарина IV/1
4..Дрмановић Јована IV/1
5..Котлаја Катарина IV/1
6.Милошевић Тања IV/1
7.Ристић Александра IV/1
8. Богдановић Тијана IV/2
9.Васић Теодора IV/2
10.Вукајловић Милица IV/2
11.Вуковић Лена IV/2
12.Диклић наталија IV/2
13.Јашић Татјана IV/2
14.Карашићевић Сара IV/2
15.Крсмановић Анђела IV/2
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16.Кузмановић Сара IV/2
17.Максимовић Тамара IV/2
18. Диана Билаловић IV/3
19. Јовановић Теодора IV/3
20. Петрески Никола IV/3
21. 1.Божиновић Валентина IV/4
22. Рајковић Пеђа IV/4
23. Филиповић Аљоша IV/4
24.Човић Никола IV/4
25. Пантелић Снежана IV/7
26.Спасић Теодора IV/7
5.9.2. УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ:
 Ученик генерације на нивоу школе :
Теодора Васић IV/2, фармацеутски техничар

 Ученик генерације на нивоу образовних профила :
-

Фармацеутски техничар : Анђела Крсмановић IV/2
Физиотерапеутски техничар : Теодора Јовановић IV/3
Козметички техничар : Снежана Пантелић IV/7
Масер : Јелена Синановић III/6

 Најбољи ученик у ваннаставним активностима :
Ивана Лукић IV/1 , фармацеутски техничар

 Ученик-најбољи спортиста :
Урош Вукмировић IV/1 , фармацеутски техничар
Александар Ђорђевић III/6, масер

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

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
Укупно

Вр.добаро
(4)

ВАСПИТНЕ МЕРЕ

Добро
(3)

13

32
32
27
29
29
29
190

4

4

-

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

5,00
5,00
5,00
4,84
5,00

9
32
1
21
10

2
1
3
1
1

5,00
5,00

1
9
83

2
1
11

4,97

опомена

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

Вр.добаро
(4)

мере
Укор
O.С.

Укор
О.В.

1
4

5

-

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
Добро
(3)

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА
опомена

мере
УО
Стср.

У о.
већа
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II/1
II/2

31
30

5,00
5,00

31
25

2
1

II/3
II/4
II/5

30
31
23

24
31
8

1

2

5,00
5,00
4,91

4

1
2

1

II/6
II/7
Укупно

31
25
201

3
5

5,00
4,89
4,27

18
6
143

2
3
13

3
6

1

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

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

31
28
16
15
1

-

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
III/8
Укупно

31
31
29
32
31
16
17
27
219

Вр.добаро
(4)

ВАСПИТНЕ МЕРЕ

Добро
(3)

1
4

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

1
6

2
2

1
4
1

3
2
2

4,83
4,96

2
92

6

7

Вр.добаро
(4)

1

Добро
(3)

7

Срења
оцена
владања

ПОХВАЛА

5,00
5,00
4,55
5,00

30
30
16
12
10
11
109

5,00
5,00

1

-

ВАСПИТНЕ МЕРЕ

30
30
31
29
26
186

У о.
већа

4,75
5,00

ВЛАДАЊЕ
Примерно
(5)

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
опомена
УО
Стср.

7

4,90

ВАСПИТНЕ МЕРЕ
опомена
УО
Стср.

12
3
3
5
23

У о.
већа

10

8

3
2
15

8
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6. Извештај о раду органа управљања
6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРKE ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.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.
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.
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Планирање и
организовањe
образовноваспитног рада
установе
Стручно
усавршавање
запослених; Рад у
стручним
органима

Рад на
међуљудским
односима: са
ученицима,
родитељима и
запосленима

Организациони
послови
Правни послови

Подручја рада
директораменаџера
установе

Инструктивно
педагошки увид
и надзор у све
видове
образовно
васпитног рада

Унапређивање
материјално –
техничке
опремљености
установе

Сарадња са
стручним
институцијама и
друштвеном
средином
Аналитички рад
утврђивање
кадровских
потреба
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ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА УСТАНОВЕ

ПОДРУЧЈЕ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ

 Учешће у изради Плана рада установе;
 Редовно одржавање консултација и пружање помоћи
наставницима у изради плана и програма рада;
 Израђен глобални и оперативни план рада директора;
 Обезбеђивање унапређивања комуникацијских вештина
запослених у функцији њихове сарадње са родитељима /другим
законским заступницима;
 Стварање услова да Савет родитеља ефикасно функционише и
подстиче продуктивне везе са органом управљања, стручним
органима школе; и ГО Звездара;
 Подстицање партнерства школе и родитеља/других законских
заступника и тражење њиховог активног укључивања у циљу
учења и развоја деце;
 Организовање и оперативно спровођење донетих планова
установе: организовање процеса планирања и делегирање
задатака запосленима у том процесу, иницирање и надзирање
процеса израде планова у установи, обезбеђивање поштовања
рокова у изради планова;
 Обезбеђивање услова да нове чланове органа управљања
установе именује, а старе разреши скупштина јединице локалне
самоуправе, као и да се изаберу нови представници родитеља
ученика у орган управљања који ће бити правовремено и добро
информисан о новим захтевима и трендовима у образовним
политикама и пракси како би обављао своје послове у складу са
законом;
 Обезбеђивање података који омогућавају Школском одбору
процену резултата постигнућа ученика;
 Подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају
сопствене циљеве учења и прате свој напредак;
 Обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење за све
и да су ученици заштићени од насиља,
злостављања и
дискриминације;
 Промовисање иновација и подстицање наставника да користе
савремене методе и технике учења и примењују савремене
технологије у образовно – васпитном процесу.
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 Oрганизација образовно – васпитног рада установе у свим
подручјима рада;
 Активно учешће у изради предлога распореда часова који је
усвојен на Наставничком већу, овом питању посвећена је посебна
пажња;
 Остварена сарадња са секретаријатом и рачуноводством установе
у циљу израде документације за финансирање и праћење законских
прописа;

ОРГАНИЗАЦИЈА ВОР – а УСТАНОВ

 Подела задужења на наставнике и сараднике;
 Учешће у изради финансијског плана за 2017/2018. годину с
обзиром на специфичност потреба установе. Праћење финансијске
ситуације, планирање текуће потрошње у смислу реализације
наставе и одржавање објекта;
 Управљање финансијским токовима, издавање благовремених и
тачних налога за плаћања и наплату;
 Учешће у тимском раду на изради и реализацији тендера за
реконструкцију и опремање установе;
 Интензивно праћење и реализација плана опремања кабинета
наставним средствима као и сређивање мултимедијалних учионица;
 Праћени законски прописи и вођење рачуна о уредности вођења
школске документације и евиденције;
 Планирање људских ресурса у установи и благовремено
предузимање неопходних мера за реализацију плана људских
ресурса;
 Планирање развоја материјалних ресурса у складу са оценом
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса;
 Обезбеђивање обуке запослених за рад са савременом
информационом технологијом и подстицање да их користе у раду
установе и као подршку процесу учења/наставе;
 Обезбеђивање ефикасног процеса самовредновања и коришћење

тих резултата за унапређивање квалитета рада установе.
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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;



Праћење савремених кретања у развоју образовања и васпитања и
обезбеђивање сталног стручног усавршавања;



Остваривање сарадње са Ученичким парламентом и Медијаторским
тимом у циљу постизања и решавања појединих за ученике значајних
питања.

ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД

-

Подржане су све акције Ученичког парламента, као и њихова
сарадња са Канцеларијом за младе Звездара и Унијом
средњошколаца Србије;



Учешће и подршка у раду школског тима „Инклузивно образовање“;



Континуирано учешће у раду стручних органа, пружана је подршка
бројним активностима кроз неколико кључних области, међу којима
су развој националног система квалификација, развој система
осигурања квалитета и развој система континуираног стручног
образовања
Организована је примена нових наставних планова и програма;
- Организована је симулација Матурских испита за образовне
профиле: фармацеутски, физиотерапеутски и козметички техничар
на којим су присуствовали представници школа из РС у којима се
изучавају ти образовни профили и представници Завода.



Подстицање наставника на професионални развој иницирајући
процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на
високим професионалним стандардима подржавајући њихов
континуирани професионални раазвој;



Обезбеђивање једнаких услова како би се наставници усавршавали у
складу са њиховим годишњим планом стручног усавршавања и
стицању звања: педагошки саветник у складу са Правилником о
сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника;



Праћење савремених кретања у развоју образовања и васпитања.
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АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД



Подстицањем стручног усавршавања кадрова, њиховом посебном
приступу реализацији програмских садржаја (интерактивна настава
, консултативни рад, индивидуални рад са ученицима, примена
савремених облика средстава и метода рада) на првом
полугодишту су постигнути добри образовно – васпитни резултати,
у успеху ученика;



Припрема угледних часова и осталих активности везаних за
Светосавску недељу која се у нашој школи традиционално одржава
сваке школске године;



Акценат у опремању установе је стављен на набавку савремених
наставних средстава за општеобразовне, општестручне и
ужестручне предмете, као и набавку намештаја са високим
функционалним и ететским стандардима имајући у виду повећан
број ученика у одељењима првог разреда, јер се прешло из огледа
у систем;



Обезбеђивање услова за увођење и примену е – дневника;



Подржавање тимског рада у свим подручјима унутрашње
организације и технологије и наглашавање посебног значаја и
функције тимског рада која се посебно огледа у раду стручних
већа, припреме угледних часова, ваннаставних активности ученика
и сл.;



Подстицање атмосфере учења у којој ученици постављају
сопствене циљеве учења и прате сопствени напредак;



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









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

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

-

Институт за економију и право:

Хасан Берберовић, ревизор
Састављање и подношење годишњих финансијских извештаја
буџетских корисника за 2017. годину
- Годишњи финансијски извештај индиректних буџетских корисника
- Припреме за израду годишњих извештаја за 2017. годину
- Сагледавање појединих конта имовине, обавеза и капитала прихода и
примања, расхода, издатака, а затим и резултата пословања
- Утврђивање резултата пословања
- Обрасци на којима се саставља и доставља завршни рачун
- Закључивање пословних књига
Нада Павловић Смоловић , директор Буџетске инспекције ГБ
Управљање финансијама: Основне компоненте финансијског пословања
које су у надлежности директора у установама образовања- Буџетска
инспекција: Утврђивање неправилности у раду у установама образовања
и васпитања
Биљана Антић
Актуелности у образовању
 Обука директора за испит за лиценцу у организацији МПНТР
 Стручно усавршавање: Усклађивање организације и начина рада
установа образовања и васпиања са новим законима у области средњег
образовања и васпитања , помоћник министра Др Александар Пајић
 Упознавање запослених, ученика, родитеља, тј. других законских
заступника, стручних органа о реализованом састанку у ГО Звездара,
успостављање адекватне процедуре у вези са применама новог ЗОСОВ-а
(правилна примена чл. 84, који повлачи и чл. 83, 110 – 112), Председник
Прекршајног суда, одсек за образовање ГО Звездара и директори,
секретари основних и средњих школа;
 Стручно усавршавање за ученике и запослене у организацији МУП – а
ГО Звездара: Сет предавања за ученике првог разреда: Електронско
насиље, Вршњачко насиље и Малолетничка деликвенција.
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РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА




Припремање и вођење седница Наставничког већа ;
Анализа образовно-васпитног рада и давање упутстава за
постизање што бољих резултата ;



Учешће у раду стручних већа и одељењских већа кроз праћење
реализације планираних садржаја, непосредно решавање одређених
актуелних питања
и давање упутстава за њихово успешно
остваривање;



Извршни послови огледаће се кроз спровођење одлука и закључака
стручних органа установе ;



Сарадња са Саветом родитеља и Школским одбором у циљу
успешне реализације плана и програма рада установе;
 Сарадња са локалном самоуправом ГО Звездара; МПНТР РС;
Секретаријатом за образовање града Београда; Удружењем
медицинских школа Србије; Друштвом директора школа Србије,
културним институцијама, радним организацијама и др. који су
помагали успешну реализацију програмских задатака установе;
 Модернизовање школске библиотеке и обогаћивање
библиотекарског фонда;
 Планирање ђачких екскурзија;
 Рад на спровођењу одлука и закључака са седница стручних
органа и других тела и комисија;
 Сарадња са Тимом за заштиту од насиља, занемаривања и
злостављања
- Стварање безбедног радног и здравог окружења у коме ученици
могу квалитетно да уче и да се развијају. Примена превентивних
активности које се односе на безбедност, да су ученици заштићени
од насиља, злостављања и дискриминације. Сарадња са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја (Јединица
за превенцију насиља) и МУП- ом ГО Звездара;
 Сарадња са Тимом за ИОП
- Стварање услова квалитетног васпитања и образовања за сваког
ученика, уз уважавање специфичности и различитости ученика.
Организација
састанака са родитељима/другим законским
заступницима ученика како би били упознати са свим
активностима унутар установе и аспектима који ће довести до
резултата и напредовања ученика.
 Сарадња са Истраживачком станицом Петница као изванредан
систем увођења младих у науку и истраживачки рад.
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 Посебне активности директора у 2017/2018.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;
 Поставља себи и запосленима остваривање највиших
професионалних стандарда;
 Прати и вреднује рад запослених, мотивише их и награђује за
постигнуте резултате.
 Прати и награђује ученике за изузетне постигнуте резултате

МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА

РАД НА УНАПРЕЂЕЊУ

-

МЕСЕЦ:

АКТИВНОСТ:

СЕПТЕМБАР

Учешће у изради Извештаја о раду
установе, за школску 2016/2017. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА:
Стручна већа, педагог,
представници Ученичког
парламента

Учешће у изради Годишњег плана рада Наставници, педагог, тим
школе за школску 2017/2018. годину
Учешће у изради четрдесеточасовне Помоћници директора,
радне недеље за школску 2017/2018. правна, административногодину
финансијска и педагошкопсихолошка служба
Израда Извештаја о раду директора
школе за школску 2017/2018.годину;

Директор, педагог

Организовање и учешће у изради ВЕБ

Координатор практичне
наставе, шеф рачуноводства и
46

ЦЕНУС-а;

наставник информатике

Учешће у изради распореда дежурства
наставника

Наставници, помоћници
директора

Потписивање и подела решења о
четрдесеточасовној радној недељи;

Секретар

Успостављање пословне сарадње и
потписивање уговора са наставним
базама;

Координатор практичне
наставе, секретар

Поздравна реч, добродошлице
ученицима првог разреда

Директор, педагошко –
психолошка служба

Организовање састанка одељенских
старешина од првог до четвртог
разреда

Одељењске старешине

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

Присуствовање саветовању у
организацији IEP

шеф рачуноводства и секретар

Припреме за реализацију екскурзије
ученика трећег и четвртог разреда са
маршутом Северна Италија и
Будимпешта - Беч

Чланови Савета родитеља,
Школског одбора и
представници Ученичког
парламента

Обављање разговора са родитељима и
доношење одлука о молбама
родитеља за упис ученика;

Наставници – чланови
комисије

Обављање саветодавног рада са новим
одељењским старешинама и наставни.
наставницима;

Наставници и одељењске
старешине

Обављање контроле сређености
педагошке документације за претходну

Наставници, помоћници и
педагошко – психолошка
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ОКТОБАР

школску годину

служба

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

секретар

Организовање и рад на тромесечном
извештавању о реализацији јавних
набавки уношењем у

рачуноводство

апликациони софтвер

НОВЕМБАР

Организовање састанка Одељењских
већа првог разреда

Наставници Одељењских већа
првог разреда , педагошко –
психолошка служба

Скупштина удружења медицинских
школа , члан Председништва удружења

Директори медицинских
школа РС

Учествовање у организацији полагања
испита за лиценцу

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја

Пријем наставника и ученика средње
школе „28 јуни“ из Источног Новог
Сарајева

Наставници образовног
профила козметички техничар
и ученици

Присуствовање часовима и педагошкоинструктивни рад код наставника

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

Свакодневно праћење финансијских
токова

рачуноводство

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

секретар

Припрема Контролних листа за
редован инспекцијски надзор

Секретаријат за образовање и
дечју заштиту, секретар

Учествовање у раду Одељењских већа

Наставници Одељењских већа

Припремање и вођење седница
Педагошког колегијума и Наставничког

Чланови Педагошког
колегијума и Наставничко веће
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већа
Новине у Закону о основама система
образовања и васпитања

Републички инспектор

Учествовање у раду Удружења
медицинских школа Србије

Директори медицинских
школа из Србије

Прегледање педагошке документације

Педагошко – психолошка
служба

Припрема и организовање акције
добровољног давања крви

Наставник прве помоћи

Учествовање у раду Савета родитеља

Представници Савета
родитеља

Пријем ученика Опште средње школе Наставници, помоћник , ПП
из Грчке
(Serres), директора и служба и стручно веће
наставника – одељењских старешина
друштвене групе предмета

ДЕЦЕМБАР

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

секретар

Организовање сарадње са Дијаспором,
допунска школа из Штутгарта, у оквиру
представљања заједничког часописа
лингвистичке секције

Наставници српског језика и
књижевности

Обука директора за испит за лиценцу

Школска управа, МПНТР

Седница Председништва УМШРС у
Грачаници

Чланови Председништва
УМШРС

Организовање добродошлице ученика
и родитеља из дијаспоре, Штутгарта

Наставнице српског језика и
књижевности

Организовање пописа финансијских и
нефинансијских средстава школе

Пописне комисије,
рачуноводство и домар

Организовање новогодишње представе Тим за реализацију
за децу запослених
Новогодишње приредбе и
пакетића за децу запослених
Организовање активности из акционог

Наставници укључени у
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истраживања

ационо истраживање, ПП
служба и ученици

Стручни скуп у организацији „ДДШС“

„Друштво директора школа
Србије“

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

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

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

секретар

„Педагошка истраживања и школска Тим за ИОП
пракса“
Инклузивно образовање у функцији
позитивног развоја деце

ЈАНУАР

Организовање припрема за
реализацију Светосавске недеље

Стручно веће српског језика и
књижевности

Организовање генералног спремања
школе

Техничка служба

Учешће у изради финансијског плана
школе

рачуноводство

Организовање и рад на тромесечном
извештавању о реализацији јавних
набавки уношењем у апликациони
софтвер

рачуноводство

Акционо истраживање везано за
превенцију насиља

Наставници, ученици,
психолог, педагог у улози
критичког пријатеља

Организовање јавних часова поводом
СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ

Тим за обележавање
Светосавске недеље

Присуствовање Светосавској академији
у Скупштини града

Секретаријат за образовање и
дечју заштиту
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ФЕБРУАР

Организовање прославе школске славе
„Светог Саве“

Стручно веће српског језика и
књижевности

Припремање и вођење седнице
Наставничког већа

наставници

Учешће у раду Школског одбора

Чланови Школског одбора

Састанак у ГО Звездара са
представницима Прекршајног суда и
Одељења за друштвене делатности ГО
Звездара

Директори средњих школа
општине Звездара, секретари
и стручни сарадници

Организовање и рад на уношењу плана
јавних набавки у апликациони софтвер

рачуноводство

Присуствовање састанку у организацији
ШУ Београд везано за Предлог уписа за
шк. 2018/2019. год.

Директори средњих школа и
гимназија

Учешће у раду приликом објављивања
јавних набавки за физичко техничко
обезбеђење ученика и екскурзију

Одељењске старешине, Савет
родитеља, Школски одбор,
рачуноводство

Стручно усавршавање: Актуелности у
образовању

Хасан Берберовић - ревизор

Састављање и подношење годишњих
финансијских извештаја буџетских
корисника за 2017. годину
Управљање финансијама

Нада Павловић Смоловић –
директор службе за буџетску
инспекцију Града Београда
Др Александар Пајић,
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Стручни надзор у функцији побољшања
квалитета образовања и васпитања
Праћење рада на изради завршног
рачуна

рачуноводство

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

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

наставници

Праћење реализације е дневника

Координатори и наставници

Учествовање у раду Одељењских већа

Наставници Одељењских већа

Припремање и вођење седнице
Наставничког већа

Наставничко веће

Присуство састанку Ученичког
парламента

Представници Ученичког
парламента и ментори

Прегледање педагошке документације

Педагошко – психолошка ба

„Актуелности у образовању: Нови
прописи, нове обавезе“

ИЕП:

- Састављање и подношење годишњих
финансијских извештаја буџетских
корисника за 2017. годину;
- Усклађивање организације и начина
рада установа образовања и васпиања
са новим законима у области средњег
образовања и васпитања

МАРТ

Х.Берберовић, ревизор,
Нада Павловић Смоловић,
директор Службе за буџетску
инспекцију Града Београда
Др Александар Пајић,
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја

Припреме за презентацију школе
везано за упис, шк. 2018/2019.година

Педагошки колегијум и Тим за
маркетинг

Праћење рада у Доситеју

Наставник, информатичар

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

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

Припреме за реализацију испита за
лиценцу

Педагог, наставник

Дани Кубе

Кабинет председника
ГО Звездара,

Договор о реализацији Матурске вечери Састанак са Ученичким
парламентом
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Разговор о упису ученика

Родитељи и ученици осмог
разреда

„Улога директора образовно –
васпитних установа,“ VI стручни скуп у
организацији „ддшс“

Помоћници министра
просвете, науке и
технолошког развоја:
Весна Недељковић,
Др Александар Пајић

Семинар посвећен ЈН. И набавкама на
које се Закон о јавним набавкама не
примењује

Центар за менаџмент д.о.о.
Секретаријат за образовање и
дечју заштиту - Биљана Антић,
Представник Управе за јавне
набавке – Милош Јовић,
Представник Републичке
комисије за заштиту права

План уписа у школску 2017/2018. годину Актив директора средњих
школа ГО Звездара

АПРИЛ

Праћење рада ученика који имају
потребу за додатном подршком

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

Састанак у згради ГО Звездара

Председник Скупштине
општине Звездара,
представници МУП-а
Звездаре

-

Безбедност ученика

Удружење медицинских школа
-Актуелности у раду Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
-Припреме за реализацију Републичких
такмичења

Помоћник министра за
средње стручно образовање
Др Александар Пајић,
Љиљана Филиповић –ЗУОВ и
директори медицинских
школа у Србији

- Активности Савета за стручно
образовање и образовање одраслих
- Активности Завода за унапређивање
53

образовања и васпитања
Пружање подршке у стварању
амбијента за остваривање
предузетничког образовања ученицима
ученичке компаније установе

Ментор, ученици,
представници дневне штампе
и телевизије

Разговор о реализацији часова на
наставним базама

Стручно веће физиотерапеута

Састанак у згради градске управе и
потписивање Уговора за извођење
радова -хитне интервенције

Секретаријат за образовање и
дечју заштиту

Упознавање запослених, ученика,
родитеља, тј. других законских
заступника, стручних органа о
реализованом састанку у ГО Звездара,
успостављање адекватне процедуре у
вези са применама новог ЗОСОВ-а
(правилна примена чл. 84, који повлачи
и чл. 83, 110 – 112)

Председник Прекршајног
суда, одсек за образовање ГО
Звездара и директори,
секретари основних и
средњих школа

Праћење рада ученика 3/4 одељења
који имају потребу за додатном
подршком

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

Сет предавања за ученике првог
разреда: Електронско насиље,
Вршњачко насиље и Малолетничка
деликвенција

МУП ГО Звездара: Снежана
Сандић и Срђан Агатоновић

Састанак Актива директора средњих
школа: Актуелности у образовању

Директори средњих школа са
општине Звездара

Организовање и учествовање састанку
Педагошког колегијума

Наставници, чланови
Педагошког колегијума

Припрема и организовање акције
добровољног давања крви

Наставница прве помоћи и
Црвени крст Србије

Организовање и рад на тромесечном
извештавању о реализацији јавних
набавки уношењем у апликациони

Шеф рачуноводства
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софтвер

МАЈ

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

Секретар

Присуствовање састанку у организацији
МПНТР – Школска управа града
Београда поводом уписа у

МПНТР

први разред
Организовање испраћаја матураната из
школског дворишта заједно са
представницима Ученичког парламента

Ученички парламент, ментор

Спровођење Закона о јавним набавкама, Чланови Комисије и
екскурзије за школску 2016/2017. годину представник Савета родитеља
и Школског одбора
Учествовање у раду Савета родитеља

Чланови Савета родитеља

Учествовање у раду Школског одбора

Чланови Школског одбора и
представници Ученичког
парламента

Састанак у вези испраћаја матураната из
Фармацеутско – физиотерапеутске
школе

Представници ученичког
парламента

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

Ученици завршних разреда
који уче немачки и руски језик

Учествовање у раду седница
Одељењског већа завршних разреда

Наставници, чланови
Одељењског већа завршних
разреда

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

Наставници, координатори
образовних профила

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

Наставници, чланови
Комисије за избор Ученика
генерације, образовних
профила, најбољег спортисте
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ЈУН

ваннаставних активности

и ваннаставних активности

Присуствовање прослави Матурске
вечери

Матуранти, наставници и
одељењске старешине

Организовање припрема за упис
ученика у одељење билингвалне
наставе, образовног профила
фармацеутски техничар

Сарадња са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Организовање испита за лиценцу

Сарадња са МПНТР и
педагошко – психолошком
службом

Припрема и реализација седнице
Наставничког већа

Наставници, чланови
Наставничког већа

Организовање састанка са члановима
матурског испитног одбора

Комисија

Праћење реализације матурског и
завршног испита по усвојеном
распореду

Комисије по образовним
профилима

Сарадња са Заводом за унапређивање
образовања и васпитања и реализација
симулације Матурског испита за
образовне профиле: фармацеутски,
физиотерапеутски и козметички
техничар

Представници ЗУОВ – а и
предметни наставници из
Србије у чијим се школама
образују ученици у наведеним
образовним профилима

Организовање и присуство часовима у
оквиру полагања испита за лиценцу
наставника

Наставници и педагошко –
психолошка служба

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

Наставници, чланови
Одељењских већа првог,
другог и трећег разреда

Стручно усавршавање: „Нови Закон о
Представници Министарства
запосленима у јавним службама –
државне управе и локалне
примена уредбе о каталогу радних места самоуправе,
у јавним службама
Просветни инспектор града
-Усаглашавање организације и рада
Београда
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установа образовања и васпитања са
Законом о основама система
образовања и васпитања“
ЈУЛ

Припрема и реализација седнице
Наставничког већа

Наставници, чланови
Наставничког већа

Организовање састанка са члановима
матурског испитног одбора

Комисија

Праћење реализације матурског и
завршног испита по усвојеном
распореду

Комисије по образовним
профилима

Учествовање у раду Савета родитеља

Чланови Савета родитеља

Организовање и присуство часовима у
оквиру полагања испита за лиценцу
наставника

Наставници и педагошко –
психолошка служба

Састанак са представницима Стручних
већа

Представници Стручних већа

-Подела предмета на наставнике
Припреме за почетак рада школе за
нову школску годину 2018/2019.

Рачуноводство, техничка
служба

Учествовање у раду Председништва
УМШ:

Изабрани директори
медицинских школа из Србије

-Анализа успеха постигнутог на
Матурским и Завршним испитима
Састанак са Педагошким колегијумом
-Праћење квалитета образовно –
васпитног рада и утврђивање мера за
унапређивање и усавршавање рада
наставника

Чланови Педагошког
колегијума

Припреме за школску 2018/2019.
годину, формирање одељња

Уписне комисије, ПП служба

Припреме за почетак рада школе за
нову школску годину 2018/2019.

Рачуноводство, техничка
служба
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Учествовање у раду Председништва
УМШ:

Изабрани директори
медицинских школа из Србије

-Анализа успеха постигнутог на
Матурским и Завршним испитима
АВГУСТ

Припреме за почетак рада установе за
шкоску 2018/2019. 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

Одељењски старешина и ПП.
служба

Састанак са Педагошким колегијумом

Чланови Педагошког
колегијума

Ажурирање података у Доситеј

координатори

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

Наставници, чланови Тима и
ПП. служба

Сатанак са Тимом за инклузију

Наставници, чланови Тима и
ПП. служба

Припреме за седницу Савета родитеља

Чланови Савета родитеља,
секретар и педагог

Припреме за седницу Школског одбора

Чланови Савета родитеља,
секретар и педагог

Састанак са техничком службом

Секретар, домар и теткице
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6.2. Извештај о раду помоћница директорке
У школској 2017/18. години дужност помоћника директора обављала је Бојана Лукић. Све
обавезе предвиђене Годишњим планом и програмом су реализоване.
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Рад у стручним органима школе:
Наставничком већу, Педагошком
колегијуму, Одељенским већима и
Стручним већима из области предмета

Током читаве
школске године

Учешће у раду школских тимова

Током читаве
школске године

Саветодавни рад са ученицима,
родитељима и наставницима

Током читаве
школске године

Представљање и обука за ЕСдневник
сервиса еПросвете

Август-септембар
2017. године

Организација Иницијалних тестирања из
српског језика и књижевности и
математике на нивоу школе

Септембар 2018.
године

Организација вођења ученика на
представу и трибину „Безбедност у
саобраћају“ у организацији ГО Звездара

Октобар 2018.
године

Помоћник директора
Бојана Лукић и
одељењске старешине

Учешће у раду фокус групе на изради
Правилника о поступању установе у
случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања, у оквиру
пројекта Подршка имплементацији
регулативе у области
антидискриминације у образовању

Новембар 2017.
године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Организација презентација и
повезивање са Високим струковним
школама и факултетима

Током читаве
године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Присуство на састанку актива директора
ГО Звездара

Децембар 2018.
године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Менторски рад са ученицима 4.разреда
на изради студије случаја за такмичење
„Изазов за 5“, у оквиру националног
пројекта „Будућност за 5“ (ученици 4/2 и

Децембар 2018.
Године

Помоћник директора
Бојана Лукић

РЕАЛИЗАТОР(И)
Директорка, помоћник
директора, педагошкиња,
психолошкиња и
предметни наставници
Директорка Биљана
Вукосављевић, помоћник
директора Бојана Лукић,
психолошкиња Марија
Црнојевић, педагошкиња
Мелита Ранђеловић,
предметни наставници
Помоћник директора
Помоћник директора
школе Бојана Лукић и
школски координатори
Директорка школе,
помоћник директора
школе, педагошкиња и
предметни наставници
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4/4 су освојили 3. место)
Менторски рад са ученицима и
припремање за такмичења

Током читаве
године

Вршњачко повезивање и успостављање
сарадње са средњом школом из Грчке,
из града Сереса

Децембар 2018.
године

Организација и реализација централне
свечаности „Светосавске недеље“

Јануар
2018. године

Присуствовање огледним часовима и
активностима реализованим у оквиру
„Светосавске недеље“

Јануар 2018.
године

Обука „Подршка наставницима у
реализацији српског језика за ученике
мигранте“ у Тршићу

Јануар 2018.
године

Организација и реализација предавања
поводом обележавања „Међународног
дана матерњег језика“ под називом
„Негујмо језик као културно наслеђе –
мањински језици“

фебруар 2018.
године

Организација и реализација Општинског
такмичења из српског језика и језичке
културе

Март 2018.
године

Обука сарадника за ПИСА истраживање

Април 2018.
године

Реализација ПИСА тестирања на нивоу
школе

Април 2018.
године

Помоћник директора
Бојана Лукић
Директорка школе,
помоћник директора
школе, педагошкиња и
чланови наставничког
већа
Стручно веће наставника
српског језика и
књижевности,
директорка школе,
педагошкиња школе
Директорка, помоћник
директорке,
педагошкиња,
психолошкиња,
предметни наставници и
гости
Помоћник директора
Бојана Лукић и
наставница српског језика
и књижевности Ксенија
Шошкић
Јелена Стојиљковић,
наставник српског језика
и књижевности, Бојана
Лукић, помоћник
директора школе и
наставник српског језика
и књижевности, и
чланови лингвистичке и
библиотечке секције
школе
Помоћник директора
школе Бојана Лукић и
чланови стручног већа
наставника српског језика
и књижевности
Помоћник директора
Бојана Лукић и школски
координатор ПИСА
тестирања Ана Анић
Директорка школе,
помоћник директора,
школски координатори,
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Анкетирање ученика за изборну наставу
за школску 2018/19. године
Организовање испитних рокова за
ванредне ученике и ученике на
преквалификацији и доквалификацији

Мај и јун 2018.
године

педагошкиња и
психолошкиња
Директорка Биљана
Вукосављевић, помоћник
директора Бојана Лукић,
представници Ученичког
парламента и
Волонтерског тима
Помоћник директора
Бојана Лукић и
наставница Александра
Ракићевић
Помоћник директора
Бојана Лукић

Током читаве
школске године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Израда документације за ванредне
ученике и ученике на преквалификацији
и доквалификацији

Током читаве
школске године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Организовање замене одсутних
наставника

Током читаве
школске године

Организовање учешћа школе на
сајмовима образовања

Током читаве
школске године

Координатор на упису ученика у први
разред и ученика на преквалификацију и
доквалификацију у школској 2018/19.
године

Јул 2018. године

Ажурирање Књиге обавештења

Током читаве
школске године

Израда оријентационог календара
обавеза за школску 2017/18. годину

Мај 2018. године

Учешће у организацији и реализацији
матурских и завршних испита

Јун 2018. године

Анализирање реализације плана и
програма рада школе, као и развојних
циљева школе

Јул 2018. године

Посета часовима наставника

Током целе
школске године

Помоћник директора
Бојана Лукић и
предметни наставници
Директорка, помоћник
директорке,
педагошкиња,
психолошкиња,
предметни наставници
Помоћник директора
Бојана Лукић
Директорка
БиљанаВукосављевић,
помоћник директора
Бојана Лукић, комисије за
дежурства и преглед
писмених задатака и
тестова
Директорка, помоћнице
директорке,
педагошкиња,
психолошкиња и
предметни наставници
Помоћник директора
Бојана Лукић
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Израда извештаја и планова: Извештаја
помоћника директора за школску
2017/18. год, Извештаја о раду са
ученицима на преквалификацији и
доквалификацији за школску 2017/18.
год. и планирање и израда програма
рада помоћника директора за школску
2018/19. год.

Јул 2018. године

Помоћник директора
Бојана Лукић

Стручно усавршавање:
1. Унапређивање писменог
изражавања ученика са
ортографског аспекта, бр.
603/9-2'17
2. „Сви наши идентитети“,бр. 101/58
3. „Обука запослених у образовању
за примену општих стандарда
постигнућа за крај општег
средњег образовања и средњег
стручног образовања у делу
општеобразовних предмета“
4. „Обука сарадника за ПИСА
истраживање“
5. „Поступање у ситуацији
насиља,злостављања,занемарив
ања, дискриминације“, интерно
стручно усавршавање
6. «ЕТФ Међународно истраживање за
директоре и наставнике стручних
скола»
7. “Корени српске биологије”,
јавни час
8. Обука „Подршка наставницима у
реализацији српског језика за
ученике мигранте“ у Тршићу
9. Организација и реализација
предавања „Негујмо језик као
културно наслеђе – мањински
језици“

Током читаве
школске године

Помоћница директорке
Бојана Лукић

Помоћник директора
Бојана Лукић
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6.3. Извештај о раду ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Током школске 2017/2018.год. Одржано је седам седница Школског одбора. Седнице су

реализоване према предвиђеном плану рада :
Време

Активности

реализације

XIII седница
30.08.2017.год.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 6. 07.2017. године;
2. Усвајање Извештаја о раду Школског одбора ,
школска 2016/17. година
3.Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег
плана рада Школе за школску 2016/17. годину;
4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директорке школе за школску 2016/17. годину
5.Доношење Годишњег плана рада Фармацеутско физиотерапеутске школе у Београду за школску
2017/18. годину:
 Развојни план школе
 Школски програм
 Годишњи план рада директорке школе;
6.Усвајање плана рада Школског одбора за школску
2017-2018.годину;
7.Доношење Одлуке о покретању поступка за
покретање ЈН мале вредности радова на текућем
одржавању тоалета на првом спрету и делова у
сутерену у Фармацеутско – физиотерапеутској
школи, (Секретаријат за финансије ГУ града
Београда по Закључку градоначелника града
Београда)
- Доношење Одлуке о покретању поступка за
набавку услуга – надзор над извођењем радова (све
у сагласности са Секретаријатом за образовање и
дечју заштиту)
8. Доношење Одлуке о покретању поступка за
покретање ЈН мале вредности – ђачке униформе за
ученике будућег првог разреда, школске 2017/18.
године и запослене у Фармацеутско физиотерапеутској школи у Београду ;
9. Разно
1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 30. 08.2017.

Носиоци
активности

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

Чланови
Школског
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XIV седница

20.09.2017.год.

године;
2. Извештај комисије за спровођење гласања у
процедури предлога представника родитеља
ученика у Школски одбор

одбора,
Директорка
школе

3. Анализа почетка рада установе – школска
2017/2018. година
4. 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 и ђачке униформе за
ученике будућег првог разреда Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду школска
2017/2018. година, на предлог Савета родитеља)
5. Закључење Уговора са спортским центрима о
закупу сала у складу са чланом 7. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 68/15)
6. Усвајање Извештаја о остваривању екскурзије
ученика четвртог разреда и трећег разреда
образовног профила масер Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду (матуранти), са
путним правцем Будимпешта – Беч – Сент Андреја и
последње припреме за реализацију екскурзије са
путним правцем Северна Италија
7. Текућа питања
- Електронски дневник

XV седница
11.12.2017.год.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 20. 09. 2017.
године;
2. Решење Скупштине града Београда о Именовању
чланова Школског одбора Фармацеутско физиотерапеутске школе у Београду, представник из
реда родитеља у Школски одбор;
3. Одлука о попису и образовању комисије за попис
имовине и обавеза Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду са стањем на

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе
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дан 31.12.2017. године;
4. Усвајање извештаја о образовно – васпитним
резултатима на крају прве класификације, школске
2017/2018. године,
5. Усвајање Извештаја о остваривању екскурзије
ученика трећег разреда Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду, са путним
правцима Северна Италија, за школску 2017/2018.
годину;
6. Записник Комуналне инспекције, Министарства
унутрашњих послова РС, Сектора за ванредне
ситуације и информација о инспекцијском надзору
против-пожарне и просветне инспекције у
Фармацеутско – физиотерапеутској школи у
Београду, школска 2017/2018. година
7. Усвајање аката: Правила за заштиту од пожара,
8. Сагласност за покретање поступка издавања у
закуп школског простора - пекара
9. Текућа питања
- информација МПНТР о донетој Одлуци о
утврђивању висине школарине за ванредне
ученике средњих школа и План уписа ванредних
полазника у први разред средње школе на
програме преквалификације и доквалификације, за
школску 2017/2018. годину,
- обуке, пројекти и стручна усавршавања наставника
и директорке
- обавештење о спроведеном поступку јавне
набавке за извођење радова на текућем одржавању
тоалета и делова у сутерену
- формирање Савета родитеља Звездаре и допис
МПНТР (чл.111 ЗОСОВ, „Сл.гл.РС“ бр.88/2017)
1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 11. 12. 2017.

Чланови
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XVI седница

11.01.2018.год.

године;
2. Разматрање и усвајање Извештаја пописних
комисија и директора установе о попису имовине,
извора средстава и обавеза са стањем на дан
31.12.2017.;

Школског
одбора,
Директорка
школе

3. Доношење Финансијског плана Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду за 2018.
годину;
4. Доношење Плана јавних набавки за 2018. годину;
5. Текућа питања
- формирање и активности Савета родитеља
Звездаре
- Доношење Одлуке о усвајању Анекса Годишњег
плана рада Фармацеутско – физиотерапеутске
школе у Београду за школску 2017/2018. годину у
оквиру реализације сарадње са средњом школом из
Грчке (1a OPŠTA SREDNJA ŠKOLA SERRESA)

XVII седница
21.02.2018.год.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 11. 01. 2018.
године;
2.Извештај о образовно – васпитним резултатима
ученика на крају првог полугодишта школске
2017/2018. године
3. Разматрање и усвајање Извештаја пописних
комисија и директора школе о попису имовине,
извора средстава и обавеза са стањем 31.12.2018.
године;
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и
годишњег обрачуна Фармацеутско физиотерапеутске школе у Београду за 2017. годину;

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

5.Разматрање и усвајање I Извештаја о раду
директора Фармацеутско – физиотерапеутске школе
у Београду за школску 2017/2018. годину
6. Покретање поступка ЈН. за екскурзију, шк.
2018/2019.
7. Информација са отварања понуда ЈН Физичко
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техничко обрзбеђење
8. Извештај о реализацији ЈН.Текућег одржавања
тоалета и радова у сутерену установе
9.Давање сагласности на Акт о организацији и
систематизацији у складу са Уредбом о каталогу
радних места
10. Записник о инспекцијском надзору, МУП-а,
Сектор за ванредне ситуације
11. Текућа питања
-формирање и активности Савета родитеља
Звездаре;
-Информисање о реализованим и о учествовању у
предстојећим пројектима;
-Информација о поднетом Захтеву МПНТР. о
коришћењу Е дневник-а;
-Избор члана комисије (испред Школског одбора) за
избор Ученика генерације;
-Информација – матурско вече ученика, школска
2017/2018. година

XVIII седница
04.04.2018.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 21. 02. 2018.
године;
2.Информација о поступку ЈН Текућег одржавања
тоалета и радова у сутерену установе.
3.Информација о спроведеном поступку ЈН услуге
Техничког обезбеђења.
4.Усвајање Статута, Правилника о раду школе и
осталих аката у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Закона о
средњем образовању.

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

5. Записник о инспекцијском надзору, МУП-а,
Сектор за ванредне ситуације
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6. Текућа питања
- формирање и активности Савета родитеља
Звездаре
1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 04. 04. 2018. године
(среда) са почетком у 17:00 часова у просторијама
Школе;
XIX седница
14.05.2018.год.

2. Извештај о образовно – васпитним резултатима
ученика на крају трећег наставног периода, школске
2017/2018. године;
3. Сагласност на избор агенције и цену екскурзије за
ученике садашњег другог и трећег разреда, а
будућег трећег и четвртог разреда Фармацеутско –
физиотерапеутске школе, школске 2018/2019.
године у свему у складу са расписаном ЈН;
4.Одлука – висина дневница и трошкови за
реализацију екскурзије за ученике садашњег другог
и трећег разреда, а будућег трећег и четвртог
разреда Фармацеутско – физиотерапеутске школе,
школске 2018/2019. године у свему у складу са
расписаном ЈН.;
5. Текућа питања:
- Упис ученика у Фармацеутско – физиотерапеутску
школу, школска 2018/2019. година

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

- Сагласност на избор најповољније понуде
фотографисање ученика Фармацеутско –
физиотерапеутске школе
- Испраћај матураната
- Предаја документације у периоду од 21. до
31.05.2018.године за Ученика генерације на нивоу
школе; Ученика генерације по образовним
профилима; Ученика – спортисту и најбољег
Ученика у ваннаставним активностима, а
05.06.2018.год. (уторак) у 14,00 часова– састанак
чланова Комисије и истицање прелиминарних
резултата.
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XX седница

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школоског одбора Фармацеутско-физиотерапеутске
школе у Београду, одржане дана 14. 05. 2018.
године (понедељак) са почетком у 18:00 часова у
просторијама Школе;

5.07.2018.
2.Усвајање Извештај о образовно – васпитним
резултатима ученика на крају школске 2017/2018.
године;
3.Припреме за реализацију екскурзије у односу на
Сагласност на избор агенције и цену екскурзије за
ученике садашњег другог и трећег разреда, а
будућег трећег и четвртог разреда Фармацеутско –
физиотерапеутске школе, школске 2018/2019.
године у свему у складу са расписаном ЈН;
4.Именовање Комисије за утврђивање критеријума
запослених за чијим је радом престала потреба са
пуним или непуним радним временом;
5.Разматрање и усвајање другог Извештаја о раду
директорке Фармацеутско - физиотерапеутске
школе и раду установе за школску 2017/2018.
годину;
6.Утврђивање предлога Плана јавних набавки за
2019. годину;
7.Утврђивање предлога Финансијског плана
Фармацеутско – физиотерапеутске школе у
Београду, за 2019. годину;
8.Разматрање и усвајање Извештаја о намени
коришћења средстава родитељског динара;
9. Разматрање и усвајање предлога Школског
програма 2018-2022;
10. Усвајање измена и допуна Правилника о
систематизацији и организацији послова у
Фармацеутско – физиотерапеутској школи;
11. Извод из регистра одобрених уџбеника;
12. Текућа питања:
- Захтев за продужење Уговора о закупу.пекаре
- Доношење Одлуке о покретању поступка ЈН за
реализацију часова из физичког васпитања – закуп
фискултурне сале, за школску 2018/2019. годину

XXI седница
30.08.2018.

1.Усвајање Записника са претходне седнице
Школског одбора Фармацеутско -физиотерапеутске
школе у Београду одржане дана 05. 07.2018.
године;
2. Усвајање Извештаја о раду Школског одбора,
школска 2017/2018. година;

Чланови
Школског
одбора,
Директорка
школе

Чланови
Школског
одбора,
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3.Разматрање и усвајање Извештаја о остваривању
Годишњег плана рада Школе за школску
2017/2018. годину;
4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директорке школе за школску 2017/2018. годину
5.Доношење Годишњег плана рада Фармацеутско физиотерапеутске школе у Београду за школску
2018/2019. годину:
Развојни план школе
Школски програм
6. Доношење Годишњег плана и програма рада
директорке Фармацеутско – физиотерапеутске
школе за школску 2018/2019. годину;
7. .Усвајање плана рада Савета родитеља за школску
2018-2019.годину;
8. Усвајање Плана стручног усавршавања
запослених и усвајање извештаја о његовом
остваривању;
9. Извештај о упису ученика, школска 2018/2019.
година;
10. Усвајање Годишњег извештаја о
самовредновању рада Фармацеутско –
физиотерапеутске школе, за школску 2017/2018.
годину;
11. Доношење Одлуке о покретању поступка ЈН
(закуп пословног простора Школе, намена пекара за
исхрану ученика);
12. Разно
- последње припреме за реализацију екскурзија

Директорка
школе
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7. Извештај о раду стручних органа школе
7.1. Ивештај о раду НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Током шлолске 2017/2018.годне одржано је 9 седница Наставничког већа. Седнице су
реализоване према предвиђеном плану рада :
МЕСЕЦ:

АКТИВНОСТ:
1. Усвајање Записника са седнице Наставничког
већа од 30.08.2017.год;

18.
ОКТОБАР

2. Анализа почетка рада школске
2017/2018.годиеа;
3. Предлог распореда писмених задатака и
контролних вежби;

РЕАЛИЗАЦИЈА:
Наставничко веће
Одељењске
старешине
Координатор за
ванредне ученике
Помоћник директора
Директор школе

4. Извештај о реализацији ђачких екскурзија
трећег и четвртог разреда,са дестинацијама
Северна Италија и Будимпешта-Беч;
5. Ванредни ученици;
6. Записник Комуналне инспекције;
7. Разно
-

15.
НОВЕМБАР

Испити за лиценцу

1.Усвајање записника са претходне седнице
Наставничког већа, одржане 18.10.2017. године;
2.Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају прве класификације, школске
2017/2018. годиене;
- Успех ученика на нивоу одељења:
позитиван, недовољан, неоцењен;
- Изостанци ученика на нивоу одељења
(укупно оправданих, неоправданих, укупан
број изостанака по ученику);
- Васпитне и васпитно-дисциплинска мере;
- Мере за побољшање успеха;
3 Реализација свих видова образовно-васпитног рада;
4. Електронски дневник;
5. Извештај о реализацији програма стручног
усавршавања за први тромесечни период;
6. Ванредни ученици;
7.Новине у Закону о основама система образовања и
васпитања, Службени гласник РС, бр. 88/2017;
8. Именовање Комисије за попис имовине и обавеза;
9.Текућа питања;
10. Разно:
- Записник о инспекцијском надзору
комуналне инспекције;
- Записник о инспекцијском надзору

Наставничко веће
Педагог
Психолог
Помоћник директора
Директор школе
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инспекције за кризне ситуације;
- Члан 110-112 Закона о основама система
образовања и васпитања, Службени гласник
РС, бр. 88/2017.

19.
АПРИЛ

1.
ЈУН

1.Усвајање записника са предходне седнице
Наставничког већа,одржане 2.фебруар 2018.год.
2.Усвајањеизвештаја о образовноваспитнимрезултатиманакрајутреће
класификације,школске 2017/2018.године:
- Успехученикананивоуодељења:позитива
н, недовољан, неоцењен;
- Изостнциученикананивоуодељења
(укупнооправданих, неоправданих,
укупанбројизостанакапоученику);
- Васпитне и васпитнодисциплинскемере;
- Мерезапобољшљњеуспеха;
3.Реализацијасвихвидоваобразовно-васпитнограда;
4.Ванредниученици;
5.Извештај о стручном усавршавању наставника;
6.Припрема за реализацију МАТУРСКОГ испита за
образовне профиле четвртог степена и ЗАВРШНОГ
испита за образовни профил трећег разреда;
7.Предлог комисија за полагање МАТУРСКОГ и
ЗАВРШНОГ испита;
8.Усвајање предлога комисије за избор Ученика
генерације;
9.Информација о одлуци Савета родитеља о извођењу
ђачких екскурзија за ученике трећег и четвртог
разреда школске 2018/2019.год.
10.Разно
1.Усвајање Записника са седнице Наставничког већа
од 19.04.2018. године
2.Усвајање извештаја о образовно-васпитним
резултатима на крају другог полугодишта школске
2017/2018. године
а) Успех ученика на нивоу завршних разреда и
средња оцена разреда
б) Изостанци ученика на нивоу разреда
(збирно – оправдани, неоправдани, укупно
изостанака и број изостанака по ученику)
в) Усвајање предлога васпитних и васпитнодисциплинских мера
г) Анализа програма (теорија, вежбе и настава
у блоку)
3.Усвајање предлога комисије за избор Ученика
генерације на нивоу школе и Ученика генерације по

Наставничко веће
Педагог
Координатор за
ванредне ученике
Директор школе

Наставничко веће
Педагог
Директор школе
Комисија
Координатор за
ванредне ученике
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образовним профилима; Ученика – спортисту и
најбољег Ученика у ваннаставним активностима и
ученици који су доставили документацију
секретаријату;
4.Усвајање предлога ученика за похвале и награде
(похваљују се сви одлични ученици, а награђују сви
ученици са просеком 5,00)
5.Извештај о реализованим такмичењима
6.Ванредни ученици
7.Разно

12.
ЈУН

1. Усвајање записника са претходне седнице
Наставничког већа, одржане 01. јуна 2018. 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
спортисту школе.
4.Разно

Наставничко веће
Координатор за
ванредне ученике
Педагог
Психолог

22.
JУН

1.Усвајање записника са седнице Наставничког већа,
одржаног 12. 06. 2017. Године;
2.Усвајање извештаја о образовноваспитнимрезултатиманакрајудругогполугодишташко
лске 2017/2018.год.
- Успехученикананивоуразреда
исредњаоценаразреда;
- Изостанциученикананивоуразреда (збирно –
оправдани, неоправдани и укупноизостанака
и бројизостанакапоученику);
- Усвајањепредлогаваспитних и васпитно –
дисциплинскихмера;
- Реализацијанаставногпрограма
(редовна,изборна, блок и консултативна);
3.Усвајањепредлогаучениказапохвале
(похваљујусесвиодличниученици, а
посебноученицисапросеком 5,00 );
4.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.
5.Правилник о испитима Фармацеутско-

Наставничко веће
Директор школе
Координатор за
ванредне ученике
Психолог
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физиотерапеутске школе;
6.Изборнанастава-опредељењеучениказашколску
2017/2018.годину;
7.Ванредни ученици;
8.Предлог Комисија за преглед педагошке
документације: матичне књиге,дневници рада,
планови рада-месечни и годишњи, књига дежурства и
књига евиденције осталих облика образовноваспитног рада;
9.Разно

10.
ЈУЛ

1. Усвајање записника са седнице Наставничког
већа, одржаног 22. 06. 2017. године;
2. Усвајање извештаја о реализованим
разредним испитима у јунском року.
- Постигнуће ученика из предмета из којег су
полагали разредни испит;
- Општи успех ученика након разредног испита;
- Евидентирање ученика упућених на
разредне,поправне испите у августовском
року.
3. Упућивање ученице 4/2 на поновно полагање
теста стручно теоријских знања у

Директор
Координатор за
ванредне ученике
Наставничко веће
Педагог школе
Комисија

августовском року;
4. Доношење одлуке о избору уџбеника за
ученике првог, другог, трећег,четвртог разреда
за школску 2018/2019.год.
5. Извештај о реализацији програма стручног
усавршавања за школску 2017/2018.год.
6. Извештај са уписа ученика првог разреда и
ученика за преквалификацију и
доквалификацију;
7. Предлог одељењских старешина за школску
2018/2019.годину;
8. Разно

20.
АВГУСТ

1. Усвајање записника са седнице Наставничког
већа, одржане 10. 07. 2017. године;
2. Организовање поновног полагања теста
стручно теоријских знања у августовском року
за ученицу из 4/2 одељења
- Усвајање распореда извођења
припремне наставе за полагање теста
стручно теоријских знања у
августовском року;
3. Усвајање Годишњег извештаја о
самовредновању рада Фармацеутско-

Наставничко веће
Директор,
Pedagog,
Psiholog
Координатор за
ванредне ученике
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

30.
АВГУСТ

физиотерапеутске школе за школску
2017/2018.год;
Усвајање извештаја о реализованим
активностима из Развојног плана предвиђених
за школску 2017/2018.год.;
Извештај о раду директора за школску
2017/2018.годину;
Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег
плана рада школе за школску 2017/2018.год.
(Разматрање извештаја о раду Фармацеутскофизиотерапеутске школе за школску
2017/2018.годину);
Предлог распореда часова за школску
2018/2019.годину;
Ванредни ученици;
Разно

1. Усвајање записника са седнице Наставничког већа,
одржаног 20. 08. 2018. године;
2. Усвајање извештаја о реализованом полагању
матурског испита- теста стручно теоријских знања у
августовском року за ученицу из 4/2 одељења;
3. Припрема за почетак школске 2018/2019.год.;
4. Усвајање распореда часова за школску
2018/2019.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;
5. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији
Годишњег плана рада Школе за школску
2017/2018.год.;
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду
директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе
за школску 2017/2018.год;
7. Разматрање и усвајање Извештаја о реализованим
активностима из Развојног плана школе предвиђених
за школски 2017/2018.год, Акционог плана план и
школског програма;
8. Разматрање и усвајање годишњег Извештаја о
самовредновању рада Фармацеутскофизиотерапеутске школе за школску
2017/2018.годину;

Наставничко веће
Директор
Директор
Педагог,
Психолог
Координатор за
ванредне ученике
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9. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада
Фармацеутско-физиотерапеутске школе, за школску
2018/2019.годину;
- Разматрање и усвајање годишњег Плана и
програма директорке за школску
2018/2019.годину;
- Ванредни ученици
10. Разно

7.2. Извештај о раду ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Током шлолске 2017/2018.годне одржано је 9 седница Педагошког колегијума. Седнице су
реализоване према предвиђеном плану рада :
АКТИВНОСТ
Прва седница

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
14.11.2017.

Биљана Вукосављевић,
директорка
Марија Црнојевић, психолог
Мелита Ранђеловић, педагог

1. Анализа постигнућа ученика на крају прве
класификације, школске 2017/2018.год.
- Успех ученика на нивоу одељења
(позитиван, недовољан, неоцењен);
- Појединачни успех ученика;
2. Анализа изостанака ученика на нивоу
одељења (оправдани, неоправдани, укупно
и по ученику);
3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере;
4. Предлог мера за побољшање васпитнообразовних резултата;
5. Анализа реализације наставе (редовна,
изборна,блок и консултативна)
6. Разно
Друга седница
1. Реализација билингвалне наставе;
2. Превенција насиља-истраживање и мере за
превенцију насиља;
3. Организација обележавања светосавске
недеље;
4. Формирање стручног актива за развој
школског програма
5. Електронски дневник;
6. План уписа ученика и образовни профили у
школској 2018/2019.год.
7. Разно
Трећа седница

РЕАЛИЗАТОР

25.12.2017.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић, педагог

20.02.2018.
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Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић, педагог

1. Анализа успеха ученика након првог
полугодишта школске 2017/18.године;
2. Подношење извештаја и анализа рада
стручних већа за области предмета у првом
полугодишту;
3. Анализа извештаја о самовредновању школе
за први циклус;
4. Анализа извештаја за Развојни план школе
за прво полугодиште школске
2017/2018.године;
5. Анализа извештаја Тима за заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања за
прво полугодиште школске
2017/2018.године;
6. Анализа извештаја Тима за инклузивно
образовање;
7. Анализа реализацију прославе Светог СавеСВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА
8. План стручног усавршавања у другом
полугодишту
- Обука запослених у образовању за
примену општих стандарда постигнућа за
крај општег средњег образовања и
средњег стручног образовања у делу
општеобразовних предмета
- Примена напредног EXCEL-a у
образовању;
9. Правилник о програму стручне матуре и
завршног испита;
10. План уписа у школској 2018/2019.години;
11. План промоције школе
12. План учешћа и реализације пројеката током
другог полугодишта;
13. Разно
Четврта седница
1. Оријентациони календар-усаглашавање
обавеза;
2. Припрема за полагање ЗАВРШНИХ и
МАТУРСКИХ испита;
3. План израде новог ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА за
период 2018-2022
4. Формирање тимова за израду Годишњег
плана рада за школску 2018/19.годину и
Извештаја о реализацији Годишњег плана
рада за школску 2017/18. Годину;
5. План организације изборне наставе за
шкоску 2018/2019.год.
6. Конкурс за Ученика генерације,образовних
профила,спортисте;

28.03.2018.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић, педагог
Руководиоци стручних већа

77

7. Разно
Пета седница

27.4.2018.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић, педагог
Руководиоци стручних већа

1. Извештај стручних већа о подели предмета
на наставнике за школску 2018/19.год;
2. Извештај о реализованој симулацији
МАТУРСКОГ ИСПИТА за образовне профиле
козметички техничар и физиотерапеутски
техничар;
3. Закон о уџбеницима
4. Разно
Шеста седница

26.5.2018.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић,педагог
Руководиоци стручних већа

1. Извештај Стручног актива за развој школског
програма о реализованим активностима у
вези израде Школског програма за период
2018-2022.год;
2. Извештај о реализованом пријемном испиту
на енглеском језику за образовни профил
фармацеутски техничар;
3. Извештај о избору изборних предмета, по
образовним профилима и разредима, за
школску 2018/2019.год;
4. Извештај стручних већа о подели предмета
на наставнике за школску 2018/19.год;
5. Оријентациони календар;
6. Формирање тимова за израду Извештаја о
реализацији Годишњег плана рада за
школску 2017/18. годину и Годишњег плана
рада за школску 2018/19.годину;
7. Разно
Седма седница

5.07.2018.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић,педагог
Руководиоци стручних већа

1. Анализа реализације плана и програма по
стручним већима;
2. Анализа образовно-васпитних резултата
ученика на крају другог полугодишта, по
стручним већима;
3. Анализа учешћа на такмичењима;
4. Анализа реализације плана стручног
усавршавања;
5. Обрасци плана рада наставника;
6. План активности у наредном периоду;
7. Упис ученика
8. Разно
Осма седница

20.08.2018.
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1. Анализа уписа ученика у први разред.
Евидентирање ученика којима је потребна
додатна подршка у учењу и раду. План
активности са родитељима ученика и ОШ из
којих су ученици дошли у циљу прикупљања
података и документације о ученицима.
2. Извештај о избору изборних предмета
(грађанско васпитање, верска настава) за
ученике првог разреда , по образовним
профилима и разредима, за школску
2018/2019.год;
3. Израда плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника за школску
2018/2019.год.;
4. Израда нацрта Годишњег плана рада школе
за школску 2018/2019.год.
5. Предлог плана активности у школској
2018/2019.год. у складу са развојним планом
школе;
6. Разно
Девета седница
1. Почетак школске 2018/2019.године:
- број одељења по разредима и
образовним профилима;
- број ученика обухваћени ИОПом;
- број ученикаи страни језици које треба
организовати консултативну наставу;
- изборна настава по образовним
профилима;
10. Распоред часова наставе у блоку, распоред
часова писмене провере знања;
11. Припрема за почетак школске 2018/2019.год:
- организација првог часа одељњског
старешине;
- организација првог родитељског
састанка;
- формирање Ученичког парламента;
- конституисање Савета родитеља
12. Предлог плана стручног усавршавања
наставника, стручних сарадника за школску
2018/2019.год;
13. Извештај о реализацији израде Годишњег
плана рада школе за школску 2018/2019.год.
14. Разно

Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић,педагог
Марија Црнојевић, психолог
Руководиоци стручних већа

30.08.2018.
Биљана Вукосављевић,
директорка
Мелита Ранђеловић,педагог
Марија Црнојевић, психолог
Руководиоци стручних већа
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8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
8.1.Прва група општеобразовних предмета
(Српски језик и књижевност, страни језици (енглески, француски, руски, немачки, латински), физичко
васпитање)

8.1.1. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА
ПРОФЕСОРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ШК. 2017/18.
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
август
Веће професора српског
Избор руководиоца Већа
језика и књижевности

Задужења професора по
секцијама и радним
задацима.

август

Веће професора српског
језика и књижевности

Усвајање наставног плана и
програма по разредима

август

Веће професора српског
језика и књижевности
Веће професора српског
језика и књижевности и
остали чланови
наставничког већа школе

Обука за ЕСдневник, у оквиру
еПросвете

август

Усвајање литературе за ученике

август

Веће професора српског
језика и књижевности

Усвајање плана и програма за
рад секција

септембар

Веће професора српског
језика и књижевности

Распоред и динамика писмених
задатака и писмених провера
знања
Усвајање распореда и
организација консултативне
наставе и наставе за ванредне
ученике
Битеф Полифонијa 2017отварање

септембар

Веће професора српског
језика и књижевности

септембар

Веће професора српског
језика и књижевности

септембар

Присуство ученика Театра
Фармакопеа
Јелена Стојиљковић,
Д. Пешић Јовановић
присуство представамаученика:

Представе у оквиру програма

септембар
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Битеф полифоније

4/2,4/3, 3/2 2/3,,4/2,
волонтерски тим школе,
координатор Полифоније
Ј Стојиљковић ЦЕДЕУМ,
организатор, Д. Пешић
Јовановић

“ Мишоловка Офелијиног букета
” представа у настајању, на Битеф
полифонија у трајању “ МИ ВИ
СВИ”
Битеф Полифонија
Презентација пројекта “
Партнерства за будућност”
дијалошка платформа/презентација

септембар

сучешће Театар Фармакопеа и Ј.
Стојиљковић
присуство Д. Пешић Јовановић

септембар

Посета изложби “ Писци дипломате”

септембар

Наставничка платформа “Коцка ј
је бачена”,
Театар Фармакопеа,презентер
и координатор Ј.Стојиљковић
присуство И.Милојевић
присуство ученици 4/2,
предметни проф. Ј.Стојиљковић
Веће професора српског
језика и књижевности,
директорка и педагог школе
Веће професора српског
језика и књижевности
Веће професора српског
језика и књижевности

Организација и спровођење
Иницијалног тестирања из
српског језика и књижевности
Анализа иницијалног тестирања
из српског језика и књижевности
Похађање семинара
“Унапређивање писменог
изражавања ученика са
ортографског аспекта”
Посета Сајму књига

Присуство позоришним
представама градских позоришта у
складу са наставним планом и
програмом по избору предметног
наставника
Организација вођења ученика
на представу и трибину
„Безбедност у саобраћају“, у
организацији ГО Звездара
Анализе остварених резултата са
писмених задатака
Републичко такмичење
лингвистичких секција обједињавање пројеката и слање
на такмичење

септембар

септембар
октобар

октобар
од октобра током целе
године

Веће професора српског
језика и књижевности
координатор Ј.Стојиљковић
Веће професора српског језика
и књижевности

октобар
Бојана Лукић и одељењске
старешине
новембар

новембар

Веће професора српског
језика и књижевности
ментор Јелена Стојиљковић
лингвистичка секција школе
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Учешће у раду фокус групе на
изради Правилника о поступању
установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног
понашања, у оквиру пројекта
Подршка имплементацији
регулативе у области
антидискриминације у образовању

новембар
Б. Лукић

Припрема Светосавске недеље
“ Великани српске науке”

децембар

Менторски рад са ученицимаконкурс за најуспешнију
звездарску кратку причу и песму

децембарјануар

Менторски рад са ученицима
4.разреда на изради студије случаја
за такмичење „Изазов за 5“, у
оквиру националног пројекта
„Будућност за 5“ (ученици 4/2 и 4/4
су освојили 3. место)
Програм представљања школе
средњом школе из Грчке, из града
Сереса
Радионице креативног писања

Веће професора српског
језика и књижевности у
координацији са осталим
стручним већима
Веће професора српског
језика и књижевности,
координатор Д. Пешић
Јовановић

децембар

Б.Лукић и ученици 4/2 и 4/4

децембар

Организација и реализација
програма Театар
Фармакопеа, Ј. Стојиљковић
, Б. Лукић,
Сарадња са удружењем
“Ризница речи”, ГО Звездара,
Веће професора српског језика
и књижевности, координатор
Д. Пешић Јовановић
ментори и учешће: Ј.
Стојиљковић и Д. Пешић
Јовановић

јануар

Завршно вече- проглашење
победника на конкурсу за најбољу
звездарску причу и песму(Наталија
Диклић-3.место, Емилија
Софронијевић-похвала)
Светосавска недеља
“Истраживање наставних и животних
садржаја кроз драму као
уметност”
драмска педагошкиња Љ.БељанскиРистић
“ Мишоловка Офелијиног букет”
процесна представа

јануар

Светосавска недеља:

јануар

јануар
презентер Ј. Стојиљковић

ментор Ј.Стојиљковић
Театар Фармакопеа

презентер Ј.Стојиљковић
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Презентација монографије о
Милутину Миланковићу
Светосавска недеља:
изложба “ Српски научници и
књижевност”
Централна свечаност Светосавске
недеље: Презентације
школских пројеката

јануар

јануар

реализација ученици 3/1,
3/2 организација - ментор Д.
Пешић Јовановић
координација Веће
професора српског језика и
књижевности
реализација Ј.Стојиљковић
Веће професора српског
језика и књижевности

Анализа успеха ученика након
првог полугодишта

јануар

Семинар “Сви наши идентитети”

јануар

учешће
Ј. Стојиљковић ; Б. Лукић

Координисање садржајима у оквиру
Светосавске недеље

јануар

Веће професора српског
језика и књижевности

Евалуација Светосавске недеље

јануар

Веће професора српског
језика и књижевности

јануар

Веће професора српског
језика и књижевности

Припрема ученика за такмичења
Републички зимски семинар

фебруар

Републички зимски семинар ;

фебруар

3. награда лингвистичке секције
Светосавска академија у Штутгарту
партнерске школе “ Школа
Вук и Доситеј” и промоција
партнерског часописа “ ВИД”
Предавање на тему „Негујмо језик
као културно наслеђе –
мањински језици“, у оквиру
акције “Читај гласно”, а
поводом обележавање
Међународног дана
матерњег језика

фебруар

Књижевна олимпијада - школско
такмичење, 20 такмичара
Школско такмичење из српског
језика и језичке културе , 22
такмичара

фебруар

фебруар

март

присуство Ј.Стојиљковић,
И.Милојевић
ментор
Ј. Стојиљковић, руководилац
секције
Присуство и учешће
Ј.Стојиљковић

ОрганизацијаЈ. Стојиљковић,
Б. Лукић
Реализација Чланови Већа
професора српског језика и
књижевности и чланови
лингвистичке секције
2/4(5ученица)
Већа професора српског
језика и књижевности
Већа професора српског
језика и књижевности
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Интерно стручно усавршавање
„Поступање у ситуацији
насиља,злостављања,занемари
вања, дискриминације“

март

Веће професора српског
језика и књижевности

Хоспитовање студената Филолошког
факултета

март

Ј. Стојиљковић

Општинско такмичење из српског
језика и језичке културе, 12
такмичара

март

Организација и реализација
чланови Веће професора
српског језика и
књижевности

Општинско такмичење “Књижевна
олимпијада” , 12 учесника
Припрема ученика за Градско
такмичење Књижевна олимпијада
Припрема ученика за Градско
такмичење из српског језика и
језичке културе
Учешће на литерарном конкурсуза
ученике основних и средњих школа
“ Писмо војнику”Министарства
одбране
Школско такмичење у рецитовању,
20 такмичара
Учешће на Општинском такмичењу
рецитатора

март

Веће професора српског
језика и књижевности
Веће професора српског језика
и књижевности
Веће професора српског
језика и књижевности

Градско такмичење из српског
језика и језичке културе , 5
такмичара
Обука наставника за ПИСА
тестирање и координисање
ПИСА тестирања на нивоу
школе
Семинар „Обука запослених у
образовању за примену општих
стандарда постигнућа за крај
општег средњег образовања и
средњег стручног образовања у
делу општеобразовних предмета“
Градско такмичење "Књижевна
олимпијада", 6 такмичара
Позоришне игре деце Звездаре (
кратке драмске форме,

март
март

март
Ивана Милојевић,ментор

април
април

април

април

април

април

Мај

Веће професора српског
језика и књижевности
Веће професора српског језика
и књижевности у
сарадњи са ГО Звездара
Веће професора српског језика
и књижевности
Директорка школе,
координатори ПИСА тестирања
на нивоу школе, Бојана Лукић,
педагог и психолог школе
Веће професора српског
језика и књижевности

Веће професора српског
језика и књижевности
Д. Пешић Јовановић,
руководилац драмске секције
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представе);представа “ Женски
разговори”, 3. место на општинском
нивоу(13 чланова секције)
Завршне припреме за полагање
матурског испита
Предлог тема за матурски испит
комисији за избор тема

мај
мај

Веће професора српског језика
и књижевности
Веће професора српског
језика и књижевности

Учешће у «ЕТФ Међународном
истраживању за директоре и
наставнике стручних скола»

мај

Веће професора српског језика
и књижевности

Републичко такмичење из
српског језика и језичке културе

мај

такмичар Марина Бабић, Д.
Пешић Јовановић- ментор

Републичко такмичење "Књижевна

мај

такмичар Маријана Секулић,
Д. Пешић-ментор

мај

учесник Уна Јовановић
ментор Ј.Стојиљковић

Подела часова на наставнике

јун

Веће професора српског
језика и књижевности

Анализа остварених резултата на
матурском испиту

јун

Веће професора српског
језика и књижевности

Награђивање најбољег матурског
рада

јун

Веће професора српског
језика и књижевности

Анализа остварених резултата и
рада Већа
Израда извештаја о раду за
школску 2017/18.год.

јун

Веће професора српског
језика и књижевности
Веће професора српског
језика и књижевности

олимпијада"
Такмичење у рецитовању “
Краљевство поезије”

Организација и реализација
презентовања школе на
сајмовима образовања
Радионице и такмичења у
организацији ГО Звездара (
Фестивал младих- Звездаријада) и
Пријатељи деце Звездаре
24.Округли сто о даровитима
Организација и реализација
присуства Наставничке платформе

током читаве
године

Веће професора српског језика
и Тим за маркетинг школе

током читаве
године

координатор на нивоу школе
Д. Пешић Јовановић

јун
јун/јул

учешће Ј. Стојиљковић
координатор Ј. Стојиљковић
реализатор Д Пешић Јовановић
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“Коцка је бачена” Пратећем
програму Шекспир фестивала
Наставнички образовни портал
(платформа за е- учење)

присуство чланова Већа: Б
Лукић,К.Шошкић
учесник Ј.Стојиљковић

јул
јул

Избор уџбеника
август

Веће професора српског
језика и књижевности

август

Веће професора српског
језика и књижевности

август

Веће професора српског
језика и књижевности

Избор руководиоца Већа
Задужења професора по
секцијама и радним
задацима.
Усвајање наставног плана и
програма по разредима за школску
2018/2019.год

Закључци: Стручно веће професора српског језика је континуирано пратило постигнућа
ученика у свим наставним и ваннаставним активностима уз стална усаглашавања чланова
Већа око процене њихове успешности. Поред редовних такмичења на свим нивоима,
тежња Већа била је мотивација ученика за већим ангажовањем у оквиру предвиђених
секција, као и учешћа истих на бројним манифестацијама и такмичењима. У циљу
обогаћења садржаја, а имајући у виду наставу српског језика и књижевности, у шк.
2018/19. треба размишљати о већем број књижевних сусрета, литерарних дружења,
сценских приказа(можда позоришна представа), као и редовном ажурирању зидних
новина.
Руководилац Стручног већа, Данијела Пешић Јовановић
8.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
АКТИВНОСТ

-

-

Утврђивање годишњег плана.
Избор руководиоца Стручног већа
Упознавање са наставним плановима
и програмом
Усаглашавање критеријума за
оцењивање
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе
Прављење распореда наставника за
ванредне ученике по роковима.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР

30.08.2017.

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике
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-

Утврђивање плана за континуирано,
стручно усавршавање наставника у
првом и другом полугодишту.

-

Разматрање успеха ученика
Приказивање нових наставних
средстава
Анализа и реализација извођења
консултативне наставе
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе
Иницијално тестирање ученика

-

-

-

-

-

-

Усаглашавање критеријума за
оцењивање
Организовање предавања на нивоу
Стручног већа
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе

Припремa, организација и
реализација чланова секције за
енглески језик и чланова Стручног
већа за стране језике, око поздравног
говора на отварању изложбе на тему
значајних жена у српској историји, у
оквиру Светосавске недеље.
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе
Припреме и пратња ученика на
међународно такмичење „Hippo 2018“
и постизање завидног резултата

Стручно усавршавање наставника –

19.10.2017.

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике

23.10.2017.

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике

23.01.2018.

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике

Руководилац и чланови
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-

-

подношење извештаја
Усаглашавање одлуке о уџбеницима
за наредну школску годину
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе
Ангажовање чланова у вези са
промоцијом билингвалне наставе
Оквирна подела часова на наставнике
и процентуално установљавање фонда

22.05.2018.

Стручног већа за стране
језике

20.06.2018.
-

-

Стручно усавршавање наставника,
подношење извештаја и планирање за
следећу школску годину
Сарадња са другим стручним већима
око припреме и извођења
билингвалне наставе

- Анализа реализованих активности;
- Писање извештаја о раду стручног већа
за школску 2017/2018.
- Израда плана рада стручног већа за
наредну школску годину

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике

Јун-јул

Јул-август

Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике
Руководилац и чланови
Стручног већа за стране
језике

Руководилац Стручног већа за стране језика, Зорица Ђукић



8.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Усвајање програма рада стручног већа
Септембар
Чланови стручног
знаставника физичког васпитања за школску
већа
2017/2018.год.
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Припрема за почетак школске године
(глобално и оперативно планирање и набавка
реквизита за реализацију наставе);
Усклађивање критеријума оцењивања
Иницијална провера ученика;
Анализа резултата на иницијалној провери;
Усклађивање критеријума на нивоу
ативности
Анализа постигнућа ученика на првој
класификацији;
Извештај о посети часовима колега
Анализа постигнућа ученика на крају првог
плугодишта;
првој класификацији;
Анализа рада са ученицима који су
обухваћени инклузивним образовањем;
Припрема и учешће на такмичењима;



Анализа учешча на такмичењима




Анализа реализованих активности;
Расподела часова за наредну школску
годину;
Писање извештаја о раду стручног већа
Израда плана рада стручног већа за
наредну школску годину




Октобар

чланови стручног
већа

Децембар

чланови стручног
већа

Март

чланови стручног
већа

Мај
Јун-јул

Јул-август

чланови стручног
већа
чланови стручног
већа

чланови стручног
већа

Председник актива професора физичког васпитања
Снежана Стајић

8.2. ДРУГА ГРУПА ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА
(Математика, математика-изборни предмети (примена пропорција и рационалних алгебарских израза,
алгебарске једначине и неједначине, аналитичка геометрија, тригонометрија и аналитичка геометрија, реалне
функције, низови и комбинаторика, елементи комбинаторике, вероватноће и математичке статистике),
рачунарство и информатика)
Члнови већа друге групе општеобразовних предмета су: Небојша Стојановић, Бранислава
Срдић, Ана Анић, Данимирка Миљковић, Петар Алексић и Катарина Цветковић
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У току школске 2017/18.године одржано је девет састанака и записници са истих се налазе у
књизи евиденције коју води руководилац већа. Током школске године реализоване су све
активности предвиђене планом :
АКТИВНОСТ
1. Евидентирање чланова стручног већa
2. Извештај о раду стручног већа за школску
2016/2017. годину
3. Усвајање предлога годишњег плана рада
стручног већа
4. Израда годишњих и оперативних планова и
усклађивање рада наставника
5. Усвајање предлога за коришћење уџбеника,
литературе, часописа и наставних средстава
6. Подела задужења за рад у ваннаставним
активностима и рад са ванредним
ученицима
7. Иницијални тестови за ученике првог и
трећег разреда

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР ОКТОБАР

РЕАЛИЗАТОР
Руководилац већа
Руководилац већа

сви чланови

сви чланови

сви чланови

сви чланови
1. Извештај и анализа резултата иницијалних
тестова
2. Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
3. Сарадња са наставним секцијама у оквиру
Медицинских школа
4. Информација о планирању стручног
усавршавања
5. Учешће на стручним семинарима
6. Обогаћивање школских кабинета
1. Извештај о реализацији стручног
усавршавања у току зимског распуста
2. Предлог тема погодних за стручна
усавршавања и иновацију наставе
3. Организација школског такмичења из
математике и припрема за републичко
такмичење
1. Анализа реализованих тема за стручна
усавршавања и иновацију наставе
2. Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
3. Учешће на Републичком такмичењу из
математике за ученике медицинских школа

НОВЕМБАР –
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР

сви чланови

ФЕБРУАР –
МАРТ
сви чланови

АПРИЛ - МАЈ
сви чланови
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4. Анализа резултата такмичења ученика из
појединих предмета
5. Усаглашавање садржаја за финалне тестове
1. Анализа финалних тестова
ЈУН – АВГУСТ
2. Извештај о постигнутим резултатима у
оквиру појединих предмета
3. Анализа реализације програмских садржаја
сви чланови
4. Усвајање расподеле предмета на
наставнике
5. Израда плана рада стручног већа за школску
2018/2019. годину
Чланови стручног већа успешно полагали припремни испит за лиценцу пред школском
комисијом: Петар Алексић 11. јануара и Катарина Цветковић 28. марта 2018. године.
У складу са планом одржавања такмичења, чланови стручног већа припремали су ученике и
организовали 23.марта 2018. године школско такмичење из математике, након кога су
одабрани ученици који су се припремали за учешће на републичко такмичење. На XII
републичком такмичењу из математике за ученике медицинских школа одржаном
28.априла у Лесковцу, нашу школу су представљале три ученице: Емилија Софронијевић (III
разред), Васић Теодора (IV разред) и Ристић Александра (IV разред). Најбољи резултат
остварила је ученица Васић Теодора (ментора Петра Алексића) која је освојила друго место
са 80 поена, док су остале ученице достојно презентовале школу са освојеним петим местом.
Наставници ментори били су: Бранислава Перић, Небојша Стојановић, Петар Алексић и
Катарина Цветковић.
Сви чланови већа су похађали онлајн Обуку запослених у образовању за примену општих
стандарда средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета у организацији
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања , Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, одржан 11. – 25.априла 2018. године.
Договорено је да чланови овог већа и надаље да наставе добру међусобну сарадњу, ако и
сарадњу са наставницима сродних предмета, како би размењивали искуства и постизали још
боље резултате.
Руководилац већа, Катарина Цветковић

8.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
( Географија, Историја Социологија са правима грађана, Предузетништво за смер масер , Музичка култура
Ликовна култура , верска настава , грађанско васпитање )

Чланови већа: Маја Стојков, Сања Милановић, Сенка Михајловић Калембер, Ана
Јаковљевић, Ана Ерор,Славица Марковић, Марина Ашковић, Јелена Тимотијевић
Програмски садржај

Време реализације

Сарадници у току
реализације
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1.Конституисање већа
2.Планирање стручног
усавршавања према
приоритетима
3.Корелација наставних
предмета и усаглашавање
критеријума оцењивања

Септембар

Руководилац и чланови
Стручног
Већа

Октобар

Руководилац и чланови
Стручног већа

4.Усвајање плана рада са
ванредним ученицима

1.Подела задужења на
наставнике за ваннаставне
активности
2.Планирање посета
стручним манифестацијама

3. Израда индидуалног
плана подршке за ученике
са сметњама у развоју.
1.Анализа успеха ученика
након првог
класификационог периода
2.Анализа рада са
ванредним ученицима
Новембар
3. Анализа сарадње са
другим активима

Руководилац и чланови
Стручног већа

4. Интерно стручно
усавршавање (угледни
часови, презентације,
предавања...)
5.Постигнућа деце са
сметњама у развоју.
6.Анализа индивидуалног
плана

Педагог,Психолог, тим за
инклузију
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1.Извештај о реализованим
часовима редовне и
консултативне наставе

Децембар

Руководилац и чланови
Стручног већа

2.Разговор о текућим
проблемима
3.Подела задужења за
Светосавску недељу
1. Анализа успеха ученика
на крају првог полугодишта
2.Анализа примене
наставних средстава у
редовној настави и
исказивање потребе за
набавком нових
3. Извештај са семинара

1.Разговор о текућим
проблемима у настави,
размена искустава
1.Анализа успеха ученика на
крају трећег
класификационог периода

Фебруар
Руководилац и чланови
Стручног већа

Март

Руководилац и чланови
Стручног већа

2. Извештај о реализованим
часовима
редовне,консултативне
наставе
3.Маркетинг школе-избор
наставника и ученика
1 Уређивање кабинета
2.Израда школског
програма
1. Анализа успеха ученика
на крају другог полугодишта
2.Разматрање и усвајање
предлога о подели
предмета на наставнике за
школску 2018/ 2019. годину
5. Усвајање извештаја о
раду стручног већа за
2017/2018

Април

Руководилац и чланови
стручног већа

Мај

Руководилац и чланови
Стручног већа

Јун и јули

Руководилац и чланови
Стручног већа
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6. Избор уџбеника за
наредну школску годину
7. Предлог усвајања рада
Стручног већа за школску
2018/ 2019 Годину .
8.Именовање руководиоца
већа за 2018/2019.годину.
9.Анализа индивидуалног
плана рада и корекција.
10.Именовање чланова
уписне комисије.

1. Писање извештаја о
континуираној едукацији
наставника
2.Анализа услова рада и
опремљеност кабинета
3.Припрема кабинета и
требовање потрошног
материјала за наредну
школску годину
4.Предлог о датумима
реализације блок наставе

Август

Руководилац и чланови
Стручног већа

Руководилац стручног већа, Маја Стојков

8.4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ОПШТЕСТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
( Биологија, изборни предмет: Биологија (одабране теме),Физика, изборни предмет :Физика, Хемија, изборни
предмети: Хемија, Хемија биомолекула; Аналитичка хемија)

Чланови већа су: Tатјана Станковић, Ирена Хрибшек, Драгана Михајловић,Марина
Зрилић,Александра Ракићевић и Виолета Самарџија.
У току школске 2017/18.године одржано је десет састанака и записници са истих се налазе у
књизи евиденције коју води руководилац већа.
Током школске године реализоване су планом предвиђене активности :
АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР
Руководилац
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Усвајање годишњег плана рада
стручног већа
Усвајање литературе за ученике и
наставнике
Израда годишњих и оперативних
планова
Подела задужења за рад у
ваннаставним активностима и рад са
ванредним ученицима
Извештај са састанка Педагошког
колегијума
Израда и усаглашавање писмених
провера знања и критеријума
оцењивања
Реализација допунске и додатне
наставе
Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Информације о планирању стручног
усавршавања
Обогаћивање школских кабинета
Радионица са ученицима VI београдске
гиназије
Припреме за Светосавску недељу
Попис имовине у учионицама и
кабинетима
Мере побољшања успеха ученика пред
крај полугодишта
Анализа успеха на првом полугодишту
школске 2017/18. год
Стручно усавршавање наставника
Извештај са Педагошког колегијума
Информације о организацији
такмичења за поједине предмете
Анализа успеха на крају трећег
тромесечја
Стручно усавршавање наставника
Анализа резултата школског такмичења
из појединих предмета
Извештај са педагошког колегијума

12.09.2017.

и
чланови актива

18.10.2017.

Руководилац
и
чланови актива

18.11.2017.

Руководилац
и
чланови актива

15.12.2017.

Руководилац
и
чланови актива

12.02.2018.

Руководилац
и
чланови актива

11.04.2018.

Руководилац
и
чланови актива

07.05.2018.

Руководилац
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Одабир представника већа за учешће у
изради школског програма




Стручно усавршавање
Усвајање расподеле предмета на
наставнике
Договор о начинима оцењивања
ученице Андрејић Александре,1-6
одељење





Резултати разредних испита за ученицу
Андрејић Александру,1-6



Извештај о постигнутим резултатима у
оквиру појединих предмета
Усвајање извештаја о раду Стручног
већа за шк.2017/18.годину
Усвајање Годишњег плана и програма
рада Стручног већа за
шк.2018/19.годину
Израда , усвајање и усклађивање
глобалних и оперативних планова
Предлог плана стручног усавршавања
наставника
План рада са ванредним ученицима







11.06.2018.

04.07.2018.
Август

и
чланови актива
Руководилац
и
чланови актива

Руководилац
и
чланови већа
Руководилац
и
чланови већа

У овој школској години чланови већа су похађали :
6 акредитованих семинара, једну обуку на нивоу школе, један стручни скуп ,једну
трибину,две конференције и две радионице.
Затим су учествовали у бројним манифестацијама из области образовања и
васпитања,састанцима подружница својих стручних друштава,учествовале у анкети за
директоре и наставнике средњих стручних школа ЕТФ-а,
У оквиру Светосавске недеље чланови већа су организовали и извели три јавна часа, а на
крају школске године,у јуну 2018. још један јавни час-смотру ученичких истраживачких
радова из Аналитичке хемије.
Чланови Већа су учествовали у презентацији школе на бројним сајмовима образовања.
Настављена је сарадња са Истраживачком станицом Петница,Хемијским
факултетом(Отворене лабораторије), са Регионалним центром за таленте Београд,
Факултетом за физичку хемију .
Пример сарадње са стручним већем фармацеутске групе предмета је заједничка радионица
о изради крема за ученике VI београдске гимназије.
Детаљнија табела о стручном усавршавању је у саставу Извештаја о годишњем плану рада
школе за шк. 2017/2018.
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Татјана Станковић је била ментор приправници Ирени Хрибшек,која је у јуну 2018.држала
час у школи за стицање права на пријављивање за лиценцу.
Александра Ракићевић је урадила пројекат о безбедности ученика :„Едукација ученика у
области безбедности-заштита од опасних материја-хемикалија“ и постала спољни
сарадник ЗУОВ-а за: -Припрему предлога програма наставе и учења за други разред
гимназије за предмете: Хемија,Образовање за одрживи развој, Примењене науке
-Припрему концепта програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на
исходе учења
-Припрему специфичних програма обуке наставника свих обавезних предмета у основном и
општем средњем образовању и васпитању за остваривање наставе усмерене на исходе
учења-за предмет Хемија
За ученике са сметњама у развоју и учењу наставници нашег већа су спроводили
индивидуални приступ са редукованим наставним садржајем.
Ученица Андрејевић Александра,1-6 одељење, је ишла на разредни испит из хемије и
биологије у јунском испитном року.
У подели предмета на наставнике за шк.2018/19.год ће два часа Аналитичке хемије-вежби
(у групи б,одељења 2-1) предавати Ана Церовић,дипл.медицински биохемичар

Руководилац већа, Александра Ракићевић

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

Активности
1.Израда Плана стручног већа за
шк.2017/18.годину

Време
реализације
Септембар

Учесници
Руководилац и чланови
Стручног већа
ПП служба

2.Израда годишњих и оперативних планова рада
(за сваки предмет)
3.Корелација наставног плана и програма за часове
теорије и вежби и усаглашавање критеријума за
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оцењивање
4.Организација консултативне наставе
5 .План стручног усавтшавања чланова стручног
већа
● екстрног
● интерног
7.Усвајање предлога испитних комисија за
ванредне ученике
8.План ангажовања чланова стручног већа у:
тимовима, пројектима, телима која делују у школи
за текућу школску годину
1.Евидентирање ученика којима је потребна
додатна подршка у раду, учењу

Октобар

2.Израда индивидуалног плана подршке за
ученике са тешкоћама

Предметни наставници
ЧлановиТима за
инклузивно образовање

3.Усвајање предлога распореда и реализације
блок наставе по здравственим установама
4.Организовање посете јесењем сајму и конгресу
козметике
5. Стручно предавање Маје Ћосовић под називом
„Инфекција”
1.Периодична анализа свих видова наставе
2.Периодична анализа успеха ученика из стручних
предмета
3.Периодична анализа учешћа на стручним
семинарима
4.Периодична анализа и извештаји о раду
Развојног тима и Тима за самовредновање
1. Организација и
реализација интерног семинара „Естетска
дерматохирургоја“ и демонстрација хемијског
пилинга ТЦА- др.Оливера Лазаревић и Сања
Вуков
1Извештај актива Прве помоћи о раду у првом
полугодишту шк.2017/2018.год.
2.Прослава Светог Саве
1.Припрема плана реализације матурског испита
2.Анализа припрема за такмичење(анатомија и
физиологија , прва помоћ).
1. Упознавање ученика завршне године са
Приручником за полагање матурског испита, као и

Руководилац и чланови
Стручног већа
предметни наставници
одељенски старешина

Руководилац и чланови
већа

Новембар
Јануар
Април
Јун

Децембар

Руководилац и чланови
Стручног већа

Чланови тимова
ПП служба
Руководилац и чланови
Стручног већа у сарадњи
са Стручним већем
козметичара

Јануар

Руководилац и чланови
Стручног већа

Фебруар

Руководилац и чланови
Стручног већа

Март

Руководилац и чланови
Стручног већа
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начином полагања истог
2.Организовање посете пролећном сајму
козметике и Фестивалу здравља
1.Организација матурског испита
2.Реализација учешћа на стручним семинарима
3.Анализа припрема за такмичење(анатомија и
физиологија ,прва помоћ)

Април

Руководилац и чланови
Стручног већа

1.Извештај са републичког такмичења из
анатомије и прве помоћи.
2.Стручно предавање Aне Костић под називом
“Подијатрија”

Мај

Руководилац и чланови
Стручног већа

1. Израда предлога поделе предмета на
наставнике за шк.2017/2018.год.
2.Реализација матурских и завршних испита
3.Предлог Годишњег плана рада Стручног већа за
шк.2018/19.год.
4.Предлог Извештаја о раду Стручног већа за
шк.2017/18.год.
5.Анализа понуђених удџбеника и избор уџбеника
који ће се користити наредне школске године (по
предметима)

Јун

Руководилац и чланови
Стручног већа
Директор школе
ПП служба

1Анализа рада ,израда извештаја , предлог плана
за наредну школску годину
2..Извештај о стручном усавршавању
3..Подела задужења за рад са ванредним
ученицима

Август

Руководилац и чланови
Стручног већа
ПП служба

Анализа остварености плана за школску 2017/2018.годину
Септембар2017. - све планиране активности су и реализоване.
Октобар 2017. - све планране активности су и реализоване. Стручно предавање Маје
Ћосовић под називом „Инфекција, није одржано. Биће планирано за следећу школску
годину.
Новембар 2017. - све планиране активности су и реализоване. Одржана је Акција
добровољног давања крви за пунолетне ученике и запослене наше школе. Акција је била
успешна.
Децембар 2017.- све планиране активности су и реализоване.
Јануар 2018. - све планиране активности су и реализоване. Чланови стручног већа узели су
учешће у реализацији угледних часова и изложби током Светосавске недеље.
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Фебруар 2018. - oве школске године наша школа није учествовала на такмичењима из
анатомије и прве помоћи
Март 2018. - све планиране активности су и реализоване.
Април 2018. - све планиране активности су и реализоване. Одржана је друга Акција
добровољног давања крви за пунолетне ученике и запослене наше школе. Акција је била
веома успешна.
Чланови стручног већа били су активни чалони Тима за маркетинг школе. Током
промотивног периода посетили су бројне основне школе Београда, као и градске и
општинске Сајмове средњих стручних школа, на којима су успешно прдстављали нашу
школу, промовисали образовне профиле и билингвално одељење фармацеутских техничара.
Мај 2018. - све планиране активности су и реализоване. Чланови стручног већа били су
дежурни током четвородневног прикупљања пријава ученика за упис у билинвално
одељење фармацеутски техничар за наредну школску 2018./2019. годину.
Јун 2018. - све планиране активности су и реализоване. Чланови стручног већа су дежурали
током матурског испита из Српског језика и књижевности, а били су и прегледачи задатака за
проверу стручно теоријских знањау оквиру матурског испита за образовне профиле
физиотерапеутски техничар и козметички техничар.
Током целе школске године чланови већа су се стручно усавршавали и напредовали.
Извештај о стручном усавршавању је предат у извештају о стручном усавршавању.

Руководилац већа, Елизабета Марот

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

Током школске 2017/2018. год. чланови стручног већа реализовали су следеће активности :
АКТИВНОСТИ
1. Формирање стручног већа
2. Израда распореда писмених провера знања
3. Усаглашавање критеријума оцењивања
4. Израда глобалних,оперативних планова рада
3. Организација рада у лабораторијама
4. Планирање набавке средстава за реализацију

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР

РЕАЛИЗАТОР
чланови
стручног већа
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практичне наставе
5. Распоред реализације блок-наставе
6. Извештај са Педагошког колегијума
7. Употреба електронског дневника – размена
искустава
1.Извештај са Педагошког колегијума
2. Менторство наставника на пројектима: Јасна Савић
– пројекат Медиомедика, тема: Лековито биље у
терапији хормонског дисбаланса код жена“, пројекат
Викимедија, тема „Сапонозиди“; Биљана Васић
(руководилац пројекта за Србију), Маја Павловић
(ментор): међународни пројекат Е-медика
3. Обука наставника за одржавање завршног испита
(Весна Станојева Петров и Биљана Васић)
4. Усвајање плана интерног и екстерног стручног
усавршавања наставника
5. Извештај о обуци наставника у билингвалној
настави – Смиљана Соларов похађала семинар за
билингвалну наставу „Clic“
6. Планирање набавке наставних средстава
7. Усвајање става стручног већа поводом предлога
увођења новог смера –медицинска сестра
1. Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја
школске 2017/2018.
2. Анализа релизације блок наставе и осталих видова
образовно-васпитног рада
3. Договор о посети
сајмовима,фестивалима,конгресима..
4. Интерно стручно усавршавање – предавање и
дискусија на тему: „Подизање свести о значају
стицања знања о заштити од злоупотребе
психоактивних супстанци“ у оквиру пројекта општине
Звездара, реализатори: Весна Станојева Петров,
Смиљана Соларов, Оријана Стефановић

1. Извештај са Педагошког колегијума
2. Предлог активности за Светосавску недељу
3. Интерно стручно усавршавање: предавање на тему
„Третирање алергијских реакција савременом
терапијом (Алергодил лек)“, реализатор: Јасна Савић

1. Анализа успех ученика на крају првог полугодишта

ОКТОБАР

чланови
стручног већа

НОВЕМБАР

чланови
стручног већа

ДЕЦЕМБАР

чланови
стручног већа

чланови
101

школске 2017/2018.
2. Анализа реализације блок наставе
3. Припрема за реализацију светосавске недеље и
успешност реализованих часова
4. Анализа рада већа у првом полугодишту
1. Анализа успех ученика на крају трећег
класификационог периода
2. Анализа реализације блок –
наставе
3. Извештај са колегијума
4. Организација матурског испита у складу са
Приручником о полагању матурског испита у
образовном профилу фармацеутски техничар;
симулација завршног испита у медицинским
школама; избор комисија за практични део испита и
за преглед теста
5. Урађена је прелиминарна подела предмета на
наставнике за следећу школску годину

1.Извештај са Педагошког колегијума
2. Планирање набавке сировина за реализацију
практичне наставе и матурског испита
1.Успех ученика на крају школске године и на
матурском испиту
2.Извештај са Педагошког колегијума
3. Планирање реализације блок-наставе у
2018/2019.години
4. Разговор о избору стручних предмета који ће бити
реализовани на енглеском језику у одељењима са
билингвалном наставом
5. Оријентациони календар до краја школске године
6. Интерно стручно усавршавање – предавање на
тему „ Високе дозе витамина D у третирању
аутоимуних болести и пропратни суплементи“,
реализатор: Андријана Кнежевић Узелац
1. Усвајање извештаја о раду Стручног већа за
школску 2017/18.годину
2. Усвајање Годишњег плана и програма рада
Стручног већа за школску 2018/2019. годину
3. Израда , усвајање и усклађивање глобалних и
оперативних планова
3. Предлог плана стручног усавршавања наставника
4. План рада са ванредним ученицима

ЈАНУАР ФЕБРУАР

стручног већа

АПРИЛ

чланови
стручног већа

МАЈ

чланови
стручног већа

ЈУН - ЈУЛ

чланови
стручног већа

АВГУСТ

чланови
стручног већа
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Стручно веће фармацеута је, током школске 2017/2018.,у већој мери остварило активности
предвиђене планом за ову школску годину.
Сарадња са другим стручним већима остварена је кроз угледни час током Светосавске
недеље.
На регионалном такмичењу ученичких компанија, група ученика трећег и четвртог разреда
је освојила прво место. Ученик трећег разреда учествовао је на међународном такмичењу из
предузетништва „Пословни изазов Западног Балкана“. Ментор ученицима на овим
такмичењима је била Биљана Васић.
Ученици су са наставницима присуствовали бројним угледним часовима, стручним
предавањима и изложбама у школи и ван ње ( Фестивал здравља, Етнографски музеј итд.).
Чланови стручног већа фармацеута наставили су континуирано усавршавање током ове
школске године.
Руководилац стручног већа, Оријана Стефановић
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8.7. Извештај стручног већа за област ТРЕЋЕ ГРУПЕ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Естетска нега, Масажа, Физикална медицина)

АКТИВНОСТ
Конституисање већа
Корелација наставних предмета
Усаглашавање критеријума оцењивања
Планирање стручног усавршавања
Подела задужења на наставнике
Организација рада у оквиру проширене делатности
Усвајање плана рада са ванредним ученицима
Планирање посета сајмовима козметике
Набавка потрошног материјала
Планирање блок наставе
Посета јесењем сајму козметике
Припрема потрошног материјала за реализацију
вежби
Припрема потрошног материјала за реализацију
проширене делатности

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

Септембар

Сви чланови већа

Октобар

Сви чланови већа

Новембар

Сви чланови већа

Децембар

Сви чланови већа

Јануар

Сви чланови већа

Фебруар

Сви чланови већа

Март

Сви чланови већа

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
Анализа рада са ванредним ученицима

Извештај са семинара уз презентацију садржаја

Анализа реализације блок наставе
Прослава Светог Саве Набавка потрошног
материјала
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Анализа реализације блок наставе
Учествовање у изради новог плана полагања
матурског испита у организацији ЗОУВ-а.
Упознавање ученика са новим начином полагања
матурског испита
Упознавање ученика завршне године са
припучником за полагање матуре
Организовање посете пролећном сајму и конгресу
козметике
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.Анализа успеха ученика на крају другог тромесечја
Извештај о реализованим часовима
редовне,консултативне и блок наставе
Предлог испитних комисија и социјалних партнера
за реализацију матурског испита
Извештај са сајма козметике, размена искустава
Припрема кабинета и материјала за реализацију
матурског испита
Анализа реализације матурског испита
Подела предмета за наредну школску годину
Израда извештаја о раду стручног већа за школску
2017/18.год.
Избор уџбеника за наредну школску годину
Усвајање извештаја о раду Стручног већа за
шк.2017/18.годину
Усвајање Годишњег плана и програма рада Стручног
већа за шк.2018/19.годину
Израда , усвајање и усклађивање глобалних и
оперативних планова
Предлог плана стручног усавршавања наставника
План рада са ванредним ученицима

Април
Мај

Сви чланови већа
Сви чланови већа

Јун
јул

Сви чланови већа

Август

Сви чланови већа

Веће треће групе стручних предмета успешно је реализовано све планиране
активности за школску 2017/2018. према годишњем плану рада. Стручно веће одржало је
укупно пет састанака.
Чланови већа су у организацији ЗУОВ-а учествовали у изради новог плана полагања
матурског испита као и у изради самог приручника за полагање матуре.
Такође, чланови већа су организовали симулацију полагања матурског испита у
просторијама наше школе.
Сви чланови стручног већа присуствовали су великом броју семинара, сајмова и
конгреса.

Руководилац стручног већа, Миа Ранђеловић Ђујић
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8.8. Извештај стручног већа за област ЧЕТВРТА ГРУПА СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
(Масажа ,Здравствена нега и рехабилитација,Основи неге и рехабилитације, Кинезиологија,Физикална
терапија,Кинезитерапија,Специјална рехабилитација )

Чланови већа: Мира Митровић, Драган Димитријевић, Горан Марић, Сузана Ловрета, Сузана
Милетић, Танја Здравковић, Марија Митровић, Драгана Будимир, Милица Ђујић, Весна
Гамбирожа, Сања Петронијевић, Мирјана Стамениц и Тамара Николић
У току школске 2017/2018. је одржано 9 састанака Стручног већа.
Чланови стручног већа реализовали су следеће активности током школске године:
Програмски садржај

Време
реализације

Сарадници у току
реализације

1.Конституисање већа
2.Планирање стручног усавршавања према
приоритетима
3.Корелација наставних предмета и
усаглашавање критеријума оцењивања
4.Усвајање плана рада са ванредним ученицима
5.Подела задужења на наставнике за ваннаставне
активности
Септембар

Руководилац и
чланови
Стручног
Већа

6.Планирање посета сајмовима и другим
стручним манифестацијама
7. Набавка потрошног материјала и провера
исправности свих апарата.
Чланови стручног
већа у сарадњи са
педагогом и
психологом
школе

8. Израда индидуалног плана подршке за ученике
са сметњама у развоју.

1.Планирање и организација блок
наставе,разматрање могуће сарадње са
наставним базама
Октобар

Руководилац и
чланови Стручног
већа

2.Организовање посете јесењем сајму и конгресу
козметике
1.Анализа успеха ученика након првог
класификационог периода
2.Анализа рада са ванредним ученицима
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3. Анализа сарадње са другим активима
Новембар
4. Интерно стручно усавршавање (угледни
часови, презентације, предавања...)

Руководилац и
чланови Стручног
већа

5.Постигнућа деце са сметњама у развоју.
6.Анализа индивидуалног плана

Педагог,Психолог,
тим за инклузију

1.Извештај о реализованим часовима редовне и
консултативне наставе
Децембар

Руководилац и
чланови Стручног
већа

Јануар

Руководилац и
чланови Стручног
већа

3.Разговор о текућим проблемима
4.Подела задужења за Светосавску недељу
1. Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
2.Анализа примене наставних средстава у
редовној настави и исказивање потребе за
набавком нових
2.Анализа реализације блок наставе
3. Набавка потрошног материјала
1.Припрема плана реализације матурског испита
2. Извештај са семинара уз презентацију садржаја
1.Разговор о текућим проблемима у настави,
размена искустава

Руководилац и
Фебруар чланови Стручног
већа
Руководилац и
чланови Стручног
Март већа

2.Организовање посете пролећном сајму и
конгресу козметике
1.Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
2. Извештај о реализованим часовима
редовне,консултативне и блок наставе
3.Упознавање ученика завршне године са
Приручником за полагање матурског испита, као
и начином полагања истог
4.Предлог испитних комисија и социјалних
партнера за реализацију матурског испита

Април

Руководилац и
чланови стручног
већа

5.Организовање симулације матурског испита
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6.Маркетинг школе-избор наставника и ученика
1.Припрема кабинета и потрошног материјала за
реализацију матурског испита
Мај
2.Израда школског програма

Руководилац и
чланови Стручног
већа
Педагог

1. Реализација матурског испита
2. Анализа резултата матурског испита
3. Анализа успеха ученика на крају другог
полугодишта
Јун
4.Разматрање и усвајање предлога о подели
предмета на наставнике за школску 2018/ 2019.
Годину

јули

Руководилац и
чланови Стручног
већа, педагог,
психолог, тим за
инклузију

5. Усвајање извештаја о раду стручног већа за
2017/2018 г.
6.Избор представника школе на састанку стручног
већа наставника-физиотерапеута у Делиградској
31
6. Избор уџбеника за наредну школску годину
7.Именовање руководиоца већа за
2018/2019.годину.
8.Анализа индивидуалног плана рада и
корекција.
9.Именовање чланова уписне комисије.

1. Писање извештаја о континуираној едукацији
наставника
2. 7. Предлог усвајања рада Стручног већа за
школску 2018/ 2019. годину.
3.Анализа услова рада и опремљеност кабинета
4.Припрема кабинета и требовање потрошног
материјала за наредну школску годину´.
5.Предлог о датумима реализације блок наставе.
6.Обнављање споразума са установама у којима
се реализује настава.

Август

Руководилац и
чланови Стручног
већа

Руководилац стручног већа, Мирјана Стаменић
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА
9.1. Извештај о реализацији акционог плана
СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
У току школске 2017/18. године одржано је седам (7) састанака актива за развојно
планирање. Акциони план имао је седам (7) стандарда квалитета у оквиру четири (4)
области квалитета: 2-Настава и учење, 4- Подршка ученицима, 3-Постигнућа ученика, 6Ресурси и , као и све ставке (11) предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању.
Предвиђени развојни циљеви су у већој мери остварени, а активности су благовремено
реализоване.
У оквиру области квалитета Настава и учење (2) реализовани су сви предвиђени
критеријуми квалитета.Наставни процес и Учење.Развојни циљ :приступи и планови за
диференцијацију наставе. Током школске године предметни наставници су на почетку
школске године реализовали иницијалну проверу из предмета српски језик и књижевност,
математика, страни језик првог и другог разреда у циљу одређивања нивоа знања ученика
из ових предмета и планирања рад са појединим одељењима и појединачним ученицима
.На овај начин створена је полазна основа за постављање различитих захтева
диференцираним задацима.У циљу остваривања што потпуније диференцијација наставе
током школске године организована је и реализована додатна, допунска, изборна и
припремна настава. Ученици су се укучивали у поједине облике и нивое рада зависно од
склоности, постигнутог постигнућа из појединачних предмета, наставних области. Током
школске године остварен је већи степен диференцијације шта се и како учи. На овај начин
остварен је индикатор задовољења индивидуалних потреба сваког ученика тако да се до
максимума утиче на њихово учење и развој Ово је нарочито видљиво у одељењима у којима
су ученици обухваћени инклузивним образовањем- ученици који се образују по ИОП 2.
Истовремено један број ученика је обухваћен факултативним учењем Кинеског
језика.Посебна пажња у одређивању темпа рада, савладавања градива и начина учења и
провере знања посвећена је ученицима који су из здравствених разлога велики број часова
изоатали са наставе. Исти принцип примењен је и са ученицима који су активни спористи и
ради учешћа на припремама за такмичења и учешћа на такмичењима нису у прилици све
време наставе да присуствују часовима. Током школске године један број ученика из
појединих предмета није постигао позитиван успех. За ове ученике је такође осмишњен план
рада, подршке у циљу успешног савладавања градива и постизања позитивног успеха. На
крају школске 2017/2018.године сви ученици су постигли позитиван успех и успешно
завршили разред.
Од школске 2017/2018.год. Почела је двојезична реализација наставе (српски језик и
енглески језик) у првом разреду (1/1)образовни профил фармацеутски техничар. Током
школске године праћена је припрема, реализација наставе у овом одељењу. Праћен је рад и
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напредовање ученика из свих предмета, али са нагласком на предмете који се реализују на
српском језику и енглеском језику.
У циљу припреме за реализацију наставе у наредној школској години ( 2018/2019.год.)
наставници који ће реализовати наставу у овом одељењу прошли су обуке како би добили
сертификат из одговарајућег нивоа познавања енглеског језику и припремили се за рад.
Успостављање контакта са акредитованим установама за спровођење тестирања из
енглеског језика.Успостављање сарадње са Кембриџом у циљу усавршавања енглеског
језика наставника Сви наставници достигли су потребан ниво познања енглеског језика и
сертификате.
Евиденција о реализацији предвиђених активности вођена је у записницима стручних и
одељењских већа и књигама евиденције образовно васпитног рада, припремама наставника
за извођење наставе... Дефинисани су исходи учења из сваког предмета и компетенције које
треба развијати код свих ученика, а посебно код оних којима је потребна додатна подршка,
примењивани су диференцирани задаци и коришћена су наставна средства која су
олакшавала испуњавање захтева предвиђених исхода.
ПП служба је конципирала обрасце за давање повратне информације за ученике којима је
потребна додатна подршка у образовању и њиховим родитељима.
Остварена је сарадња Стручног тима за инклузивно образовање, предметних наставника и
одељењских старешина у циљу пружања адекватне подршке ученику приликом
савладавања захтева из предмета за који је процењено да је ученику потребна додатна
подршка. Наставници су благовремено достављали ученицима и њиховим родитељима
припремљен и прилагођен наставни материјал, најчешће електронским путем. Постигнути
резултати праћени су континуирано на одељењским већима и састанцима тима за ИО.
Како би интеракција ученика била што више у функцији учења током процеса савладавања
школских обавеза наставници су на часовима организовали вршњачку подршкау, рад у пару
или групи.
Одељењске старешине, помоћници директора и педагози, су на часовима одељењске
заједнице упознали ученике са Правилником школе о понашању ученика, правима и
обавезама, а директор и психолог на састанцима ученичког парламента. Наставници
грађанског васпитања и чланови ТЗНЗЗ реализовали су радионице за ученике на тему
Толеранција и дискриминација, а психолог и вршњачки медијатори на тему комуникација,
конфликти и ненасилно решавања сукоба.

У области квалитета Oбразовна постигнућа ученика (3), школа је континуирано
доприносила већој успешности ученика (стандард квалитета 3.2), на одељењским већима
вршена је анализа напретка у учењу ученика који похађају допунску наставу и анализа
резултата ученика на матурском и завршном испиту. Стручна већа стручних предмета и
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стручно веће српског језика и књижевности су анализирала резултате матурског испита у
претходних пет година са аспекта свог предмета, констатовали су да је успех на матурском
испиту сваке године виши у односу на општи успех током школовања. Успех на матурском
испиту у нашој школи је годинама нешто виши у односу на републични просек.
Организована је припремна настава за полагање матурског испита.
У оквиру области квалитета Подршка ученицима (4) Брига о ученицима, Подршка
учењу.Развојни циљ области је подршка процесу учења за децу са посебним потребама или
додатна образовна подршка. Један од индикатора остварености ове области је јачање
тимског рада, сарадње наставника и стручних сарадника у процесу пружања подршке
ученицима. Током школске године као што је наведено идентификован је значајан број
ученика којима је у једном периоду школске године, а некима током целе школске године
требало пружати подршку у учењу и раду, боравку у школи. Ова област реализована је кроз
тимски рад предметних наставника, одељењских старешина, педагошко-психолошке
службе. У појединачним случајевима укључивани су педагошки асистенити, родитељи
ученика као чланови тима за инклузивно образовање са циљем проналажење ресурса за
реализацију наставе и рад са ученицима којима је потребна додатна подршка.
Развојним планом предвиђено је да у циљу пружања додатне подршке ученицима развија и
реализује пројекат Вики гимназијалац. Планиране активности чланова тима Вики
гимназијалаца, за школску 2017 / 2018. годину, остварене су према договореним корацима
са партнерском организацијом школе, Викимедијом Србије. У оквиру Стручних већа,
одређена је динамика практичних радионица о уређивању Викимедије за ученике – чланове
секције Вики гимназијалац. Активност је намењена свим ученицима који желе да развијају
своје научне и истраживачке компетенције. У сарадњи са образовним менаџментом
Викимедија Србије, професори – ментори су одабрали теме на којима ће ученици радити.
Очекивани успех тима Вики гимназијалац мере се количином самосталног рада ученика уз
менторско праћење наставника. Помоћне корекције наставника биле су минималне јер су
ученицима прецизно дате смернице за писање енциклопедијских чланака,правилно
навођење научних радова, постављање слика, скица и сл. Ученици су реализовали неколико
самосталних истраживања и резултате поставили на електронску платформу у форми
аутентичног,научног, функционалног наставног средства.
Ученици су учествовали у пројектима Светосавска недеља, Емедика, факултативно учење
кинеског језика.
У складу са ресурсима школе реализована је понуда ваннаставних активности у функцији
задовољавања различитих потреба и интересовања ученика.
У оквиру рада са талентованим и надареним ученицима, предметни наставници су у
сарадњи са ПП службом радили на идентификацији ученика и избору области њиховог
интересовања . Наставници су подстицали ученике на учешће на бројним конкурсима и
организовали су интерна такмичења.
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Подручје вредновања у кључној области Ресурси. Током школске 2017/2018.године
наставници и стручни сарадници прошли су бројне обуке. Ради јачања капацитета
запослених у школи, ученика, родитеља и мењање школске културе,у августу је
организована обука за наставнике ради унапређивања компетенције за коришћење едневника, бројне радионице и активности за наставнике у циљу јачања компетенција:
- ,,Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу’’
- ,,Сви наши идентитети’’
-,,Примена напредног EXCEL-a у образовању’’
-,,Обука запослених у образовању за примену општих стандарда средњег образовања у делу
општеобразовних предмета’’
-,,Поступање у ситуацији насиља,злостављања, занемаривања, дискриминације’’
Школу, наставне планове и програме, ваннаставне активности које се организују у школи
као и занимања у оквиру подручја здравство и социјална заштита , презентовали смо на
сајмовима образовања на којима смо учествовали. Сајмови су организовани у основним
школама и у на нивоу градских општина.
Наставнице Биљана Васић, Александра Ракићевић, и стручна сарадница-педагог Мелита
Ранђеловић учествовале су на конкурсу Завода за унапређење образовања и васпитањаЦентар за развој програма и уџбеника. Изабране су на конкурсу , постале су спољнии
сарадници Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и
уџбеника.
Сви запослени су израдили план личног и професионалног развоја. Руководство школе се
потрудило да омогући реализацију и учешће на бројним семинарима и конференцијама, а
евиденцију стручног усавршавања водили су запослени, председници стручних већа и
секретар школе.
Устаљена је пракса да се после екстерног усавршавања извештава на састанцима стручних
већа, а ради ефикаснијег информисања запослених помоћници директора и чланови
педагошко -психолошке службе су обавештавали председнике стручних већа, а они чланове
већа о организованим семинарима, радионицама, конференцијама.
На основу предвиђених критеријума и мерила успеха свако стручно веће пратило је учешће у
реализацији активности планираних развојним планом и сачинило извештај о томе, што је
основа за израду овог извештаја.
Тимски рад свих чланова стручног актива за развојно планирање и укљученост већине
запослених у предвиђене активности допринео је успешној реализацији акционог плана за
школску 2017/18. годину.
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9.2. Извештај о раду СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске 2017/18. године, одржано је пет састанака Стручног актива за развој
школског програма. Све планиране активности овог актива су и реализоване по датој
динамици. Актив је ове године интензивно радио на конципирању и изради Школског
програма за период 2018-22. година, за образовне профиле фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар, козметички техничар, масер.
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања Школски програм
садржи: циљеве; назив, врсту и трајање свх образовних програма образовања и васпитања
које школа остварује и језик на коме се остварује програм; обавезне и изборне предмете и
модуле по образовним профилима и разредима; начин остваривања принципа и циљева
образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних настаавних
планова и програма, програма других облика стручног образовања и врсте активности у
образовно-васпитном раду; факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје
и активности којима се остварују као и остали садржаји, процеси и активности који имају за
циљ остваривање образовно-васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални,
лични, друштвени и физични развој ученика.
Мелита Ранђеловић, координатор
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10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
10.1. Извештај ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ
у школској 2017/2018.год.
Спроведено Акционо истраживање: Акционо истраживање у функцији превентивног
деловања на сузбијању вршњачког насиља у Фармацеутско – физиотерапеутској школи
У децембру месецу у циљу самовредновања рада школе спроведена је анкета међу
ученицима, наставницима и родитељима. Истраживањем је вреднована кључна област 4:
подршка ученицима, 4.1. брига о ученицима.У овом подручју вредновања сагледавамо
следеће показатеље: 4.1.1. Безбедност и сигурност ученика у школи.
Опис нивоа остварености-нивоа 4, показатеља 4.1.1. :
- Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре
за заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници,
ученици, родитељи...).;
- Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно
дефинисани;
- Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произлазе из
Правилника;
- Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељењска већа,
као и наставничко веће.
УЧЕНИЦИ
Истраживањем је обухваћено 179 ученика/ца из сва четири разреда. Узорком су обухваћена
одељења сва четири образовна профила. У истраживању су учествовала одељења у којима
је током школске године било ситуација насиља, али и одељења у којима није било
ситуација насиља.
Упитник који су попуњавали ученици састоји се од 15 питања/тврдњи који су ученици
попуњавали тако што су свој одговор означавали на скали : потпуно се слажем, делимично
се слажем, не слажем се.
На основу добијених података изведени су закључци:
СНАГЕ
 Уеници школу препознају као сигурно и безбедно место ;
 Ученици су упознати са правилима понашања-кућним редом школ;
 Препознају да школа учи ученике да буду одговорни за своје поступке;
 Препознају да школа учи ученике да буду толерантни, да се са уважавањем односе
једни према другима, да међусобно сарађују и уважавају се.
СЛАБОСТИ
 Један број ученика је доживео/ла неки облик насиља у претходном периоду;
 Један број ученика сматра да се углавном недовољно ефикасно реагује на ситуације
насиља;
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ПРЕПОРУКЕ
 Укључити ученике у процес планирања превенције насиља (кроз Ученички
парламент, Волонтерски тим, Вршњачки тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Вршњачки медијаторски тим, ваннаставне
активности...).
 Организовање радионица у циљу обуке тимова.
 Реализација активности
(кроз филм,стрп, драматизацију, радионице, дебату,
трибине,спортске догађаје...) које имају за циљ подизања свести и јачања
компетенција ученика школе да препознају ситуације насиља и да знају да реагују у
таквим ситуацијама.
 Укључивање ученика из свих образовних профила у сврху јачања међусобне сарадње,
упознавања, дружења.
НАСТАВНИЦИ
Истраживањем је обухваћено 47 наставника/наставница. Упитник се састоји од 12
питања/тврдњи које су наставници попуњавали тако што су свој одговор означавали на
скали : потпуно се слажем, делимично се слажем, не слажем се.
На основу прикупљених података изведени су следећи закључци:
СНАГЕ
 Наставници су свесни улоге наставника те својим личним понашањем и радом са
ученицима доприносе стварању атмосфере у школи која иде у правцу међусобног
уважавања, подршке, солидарности, сарадње, толеранције;
 Наставници препознају облике насиља. Брзо и ефикасно реагују у ситуацијама када
имају сазнања да се насиље догађа или се насиље догоди
ЗАПАЖАЊА
 Иако наставници сматрају да имају довољно знања да препознају насиље, да
редовно и савесно испуњавам све своје обавезе у вези сигурности и безбедности
ученика у школи, да подстичу и негују солидарност, толеранцију, уважавање међу
ученицима показују потребу да им се пружи подршка у обезбеђивању сигурне
школске средине и да се настави са даљим едукацијама у том правцу,
 Један број наставника сматра да треба што више са децом разговарати и усмеравати
их у пожељном правцу како би се што боље постизали позитивни исходи, указивати
на предузете мере у ситуацијама када се насиље догоди како би добили довољно
добре резултате.
ПРЕПОРУКЕ




Организовати обуку/e (као интерно стручно усавршавање) за наставнике у циљу
реализовања радионица, активности са ученицима у склопу часова одљењске
заједнице, реализовања ваннаставних активности са ученицим
Организовање радионица за наставнике у циљу примене Правилника о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, и занемаривање.
115




Обука наставника/ца (у виду интерног стручног усавршавања) за пружање појачаног
васпитног рада ученицима који су вршили насиље.
Организовање ваннаставних активности у које ће бити укључени ученици који
насилно реагују и/или су извршили насиље.

РОДИТЕЉИ
У истраживању је учествовало 18 родитеља,чланова Савета родитеља. Попуњавали су
упитнике тако што су степен свог слагања са понуђеним тврдњама изражавали према скали :
1 – нетачно/није присутно
2 – у мањој мери тачно/присутно
3 – у већој мери тачно/присутно
4 – тачно/присутно у потпуности
На основу основу прикупљених података можемо закључити да су
СНАГЕ :
 Сви анкетирани родитељи задовољни су начином и обимом информисаности
ученика/родитеља о мерама предузетим поводом њихових приговора;
 Родитељи сматрају да постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на
случајеве насилног понашања, злоупотребе дроге, алкохола;
 Родитељи су задовољни начином реаговања школе на приговоре ученика/родитеља
који се тичу њихове безбедности/безбедности ученика у школи;
 Родитељи сматрају са су деца у школи сигурна и безбедна
СЛАБОСТИ:
 Једном броју родитеља нису сасвим јасне процедуре за заштиту ученика које су
прописане Правилником.
ПРЕПОРУКЕ :
 Упознати родитеље са садржајем Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 Веће укључивање родитеља у процес превенције насиља-коришћење родитеља као
ресурс. (кроз учешће у осмишљавању и реализовању активности: предавања, акције,
трибине, дебате, радионице...)
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10.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ИОП
Акционим планом предвиђене су активности којима се жели да се постигну следећи циљеви:
-

адекватног обухватање ученика са сметњама у развоју, ученика са инвалидитетом и
ученика из осетљивих друштвених група;

-

обезбеђивање квалитета садржаја, начина и облика рада, који ће бити у функцији
вођења развоја, учешћа и учења ученика , а посебно оних ученика којима је потребна
посебна подршка;

-

развијање професионалних компетенција запослених у образовању да подрже развој
и реализацију инклузивног образовања у школи;

-

обезбеђивање услова за развој и одрживост кохерентне инклузивне културе, праксе
у школу;

-

спречавања сваког облика дискриминације ученика обухваћених инклузивним
образовањем;

-

Тим за инклузивно образовање чини 11 члана ( 8 наставнка/наставница из
свихстручних већа и стручни сарадници; 2представника ученика и 1 родитеља).
Табела: Број ученика обухваћени инкузивним приступом у раду
Образовни
Разред
Уписна
профил
одељење
ИОП
комиси
ја
Фармацеутски техничар –билингвална
I/1
/
/
настава
Фармацеутски техничар
I/2
/
/
Физиотерапеутски техничар
I/3
/
1
Физиотерапеутски техничар
I/4
/
1
Масер
I/5
2
3
Козметички техничар
I/6
/
/
Козметички техничар
I/7
1
/
УКУПНО
3
5

Образовни
профил

Разред
одељење

Фармацеутски техничар
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Масер
Козметички техничар
Козметички техничар
УКУПНО

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

ИОП
/
/
/
/
3
/
/
3

Здрав.
уписна
комисија
1
1
1
1
1
/
/
6

Афир.а
кција
/
/
/
1
/
/
/
1
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Образовни
профил

Разред
одељење

Фармацеутски техничар
Фармацеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Физиотерапеутски техничар
Масер
Масер
Козметички техничар
Козметички техничар
УКУПНО

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
III/8

Образовни
профил

Разред
одељење

ИОП
/
/
/
/
3
2
/
/
5

Здрав.
уписна
комисија
1
/
/
/
/
/
1
/
2

Афир.ак
ција
1
/
/
/
/
/
1
/
1

Здрав.
Афир.ак
ИОП
уписна
ција
комисија
Фармацеутски техничар
IV/1
/
/
1
Фармацеутски техничар
IV/2
/
/
/
Физиотерапеутски техничар
IV/3
/
/
/
Физиотерапеутски техничар
IV/4
/
/
1
Козметички техничар
IV/6
/
/
/
Козметички техничар
IV/7
/
/
1
УКУПНО
/
/
3
Како би остварили постављене циљеве током школске 2017/2018.године чланови Тима су
реализовали активности:
Контактирање основних школа из којих су ученици дошли (за ученике првог разреда9, ради
прикупљање пшодатака о ученицима и мерама подршке које су примењиване током
школовања;
Контактирање родитеља ученика ради прикупљања информација о деци и укључивање у
рад малих тимова за прижање подршке њиховом детету;
Формирање малих тимова за израду индивидуалног плана подршке,
Праћење напредовања ученика;
Анализа постигнућа ученика обухваћених додатном подршком.
Сви ученици са позитивним успехом завршили су разред.
Три учененика образовног профила масер са позитивним муспехом завршили су трећи
разред и успешно завршили завршни испит.
Извештај у име Тима поднела М.Ранђеловић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕНТОРА ТАРИ ПРОЈЕКТА
са стипендистима у школској 2017/2018. години на Пројекту „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 Education Fund, 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 2017/18. годину.
Одобреним предлогом Пројекта предвиђено је да ученици поред финансијске
подршке која се додељује у виду стипендија, имају и право на менторску подршку.
Добитници стипендије за школску 2016/17. годину, почев од фебруара 2017. године
из „Фармацеутско-физиотерапеутске школе“ су:
1. Наталија Милић, одељење II4
2. Виолета Илић, одељење IV4
Током менторског ангажовања сам обављала следеће задатке:
 Информисала сам ученике којима сам ментор 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), успоставила сам контакт са
родитељима корисника стипендија и информисала их о свим релевантним темама;
 Саветовала сам кориснике стипендија и помагала им у превазилажењу проблема који се
односе на образовање, охрабривала њихову социјализацију у оквиру и ван школе,
организовала консултативну наставу са осталим наставницима у школи;
 Прикупљала информације о специфичним потребама ученика по питању одређених
предмета;
 Одржавала и охрабривала мотивацију за учење и наставак образовања ученика којима
сам ментор;
 Подносила сам пројектном тиму тромесечне, полугодишње и годишње извештаје о
постигнутом успеху у учењу и владању, као и податке о редовности ученика којима сам
ментор, и осталим специфичностима у вези са учеником и рада са њим (сарадња са
учеником и његовим родитељима, подршка предметних наставника и о пруженој
подршци ученику).
 Учествовала сам на семинару „Улога ментора у јачању животних компетенција за свет
рада ученика стипендиста“. Семинар је одржан 17. и 18.6.2018.
Гамбирожа Весна, ментор
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10.3. Извештај
ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Годишњим програмом рада Тима предвђена су два аспекта деловања : превентивне
активности и интервентне активности у ситуацијама када се догоди ситуација
насиља,узнемиравање, злостављање ученика.
Током школске 2017/2018.године реализоване су следеће активности :
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТ
-Формиран је Тим који чини 12 члана ( директорка школе, 2 стручна сарадника,
наставница/наставник; 2 представника ученика и 1 родитељ).
-Упознавање ученика и родитеља са кућним редом школе; правима и обавезама ученика и
запослених и последицама кршења правила.
УЧЕНИЦИ
На првом часу одељенске заједнице, ученици свих разреда, упознати су са правилима
понашања ученика-кућним редом школе.
Ученици су упознати са Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање (нивои насиља, начин поступања-пријаве у
ситуацији насиља, начин пријаве ситуације). Ово је уеађено други пут након дописа
Министра просвете који је упућен 13.11.2017.год.
РОДИТЕЉИ
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. У свим одељењима реализовани су родитељски састанци са
тачкама дневног реда : Превенција насиља, посебни ризици и Мере заштите као и
реаговање у случају када се насиље догоди.
На састанку родитељи су упознати са садржајем дописа Министарства просвете, науке и
технолошког развоја од 13.11.2017.год.
-Реализоване су радионице и активности у склопу наставних и ваннаставних садржаја на
тему превенције насиља:
- У склопу часова одељењске заједнице одељењске старешине реализовале су радионице
на тему : Врсте насиља, нивои насиља; Како и коме да пријавим ситацију насиља;
Електронско насиље; Безбедно коришћење друштвених мрежа.Лична одговорност за
безбедност ученика, Зашто су потребна правила рада?.
Неке од часова одељењске старешине реализовале су у сарадњи са педагогом школе
(М.Ранђеловић 1/7, 2/2, 2/3,2/5, 3/7).
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- Радионице
васитање.

су реализоване у склопу редовних часова изборног предмета грађанско

- Реализовала активност израде правила рада са ученицима 2/5 одељења. Активност је
реализована кроз два часа одељењске заједнице, које су реализовани 9. и 22.март 2018.год.
Правила рада су илустрована радовима ученице Мине Барјактаревић. У виду плаката,
правила рада биће постављена у све учионице од наредне школске године. (активност
реализовала М.Ранђеловић).
Ваннаставне активности
-29.9.2017.год. поводом Међународног дана девојчица, група ученица (18 ученица из 2/2,
4/1, 4/4 одељења) учествовала је у радионици за ученице београдских средњих школа под
називом ,,Девојчице то могу'' Радионица је реализована у Центру за промоцију науке, а
реализатор је била партнерска организација Каталиста из Београда. (М.Ранђеловић је
водила групу ученица и учествовала у радионици у трајању од 2 часа).
- 12.10.2017.год. група ученика (чланови Волонтерског тима), присуствовали су пројекцијама
документарних филмова у склопу 8.Интернационалног филмског фестивала ,,БОСИ ФЕСТ
2017-ПОКРЕНИ ПРОМЕНУ'' који се бавио темом особа са инвалидитетом. Догађај је
реализован у Сава центру. (акривност је реализовала М.Ранђеловић у сарадњи са
наставницом Р.Панзаловић.)
- 18.10.2017.год.Представници пројектног тима Медиа Медика присуствовали извожењу
позоришне представе ,,Распродаја, моје тело-моја имовина'' у Театру 78, поводом Европског
дана борбе против трговине људима. (активност реализовала М.Ранђеловић)
-23.11.2017.год. представници Ученичког парламента присуствовали на манифестацији
TeenT@lk 2017, која је реализована у Дому омладине у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја-Група за превенцију насиља и дискриминације,
Министар спорта и омладине и Теленор. Током манифестације обрађене су бројне теме
значајне за одрастање, али и зазаштиту од насиља.
-1-6.11.2017.год.ученици су у склопу фестивала ангажованог документарног филма
СЛОБОДНА ЗОНА присуствовали пројекцијама три филма који су се бавиили темама људских
права, дискриминације и насиља. Сва три филма бавили су се овим темама из угла
тинејџера.
Током фестивала двоје ученика школе (Бранислав Бековић 3/1, Ана Дељанин 3/2) били су
чланови Вршњачког тима Слободне зоне и учествовали су у оцењивању филмова у
категорији филмова за средњошколце у склопу фестивала.Регионалној Human Rights 14+
категорији. (активност је реализовала М.Ранђеловић)
-27.11.2017.год. у школи је реализована представа Омладинског позоришта Дадов ,,Седми
час''након представе организовано је интерактивно предавање социолога Казимир Ћургус
Велимира. Тема представе је предрасуде, стереотипи, насиље међу младима у нашем
друштву.
Догађају су присуствовали ученици трећих и четвртих разреда. (активност реализовала
М.Ранђеловић)
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-29.11.2017.год. група ученика (чланови Волонтерског тима)присуствовала музичко-сценски
програм GRUBB SHOW у Дечијем културном центру. GRUBB је лауреат овогодишње престижне
награде Европске комисије, додељене у Бриселу, за најбољи пројекат у Србији који подстиче
инклузију Рома. (активност реализовала М.Ранђеловић у сарадњи са наставницом
Р.Панзаловић)
- У марту реализовано је социометријско истраживање у одељењу 2/5 ради анализе
релација међу ученицима. На основу добијених резултата планиране су активности у
одељењу.
- Мелита Ранђеловић је реализовала активност израде правила рада са ученицима 2/5
одељења. Активност је реализована кроз два часа одељењске заједнице, које су
реализовани 9. И 22.март 2018.год. Резултат ових радионица је плакат ,,Правила рада’’ који
је илустровала цртежима ученица Мина Барјактаревић.
- Чланице Тима Сања Ђуричић- наставница психологије и Радмила Панзаловић- наставница
физичког васпитања), реализовале су дводневну обуку за ученике (24.4.2018. и
7.5.2018.год.). Кроз радионичарски рад реализоване су селедеће теме: међусобно
упознавање учесника, уочавање међусобних сличности и разлика, као и зашто је важно да
будемо различити од других,дискриминација и нетолеранција. Обуку су прошли ученици
чланови Волонтерског тима, али и ученици који желе да се баве превенцијом насиља. Првог
дана обуке радионице је прошло 22 ученика, другог дана радионице је прошло девет
ученика.
-25.4.2018.год. Обележен је међународни Дан девојчица у информационо-комуникационим
технологијама.. Поводом овог дана реализована је 90 минутна радионица за ученице
првог,другог
и трећег разреда. У радионици је учествовало 28 ученица (1/2,
1/5,1/6,2/3,2/5,3/7. Радионицу је реализовала организација Каталиста. (активност
организовала М.Ранђеловић-педагог).
- 9.маја 2018.год. у школи је гостовала драмска секција XIV гимназије са представом ,,Рецимо
НЕ насиљу’’. Тема представе била је вршњачко насиље и неопходност реаговања посматрача
на ситуације насиља. Након представе, у наставку била је трибина коју је водила ауторка
представе Милица Живковић. Представи су присуствовали ученици одељења: 2/2,
2/5,2/4,3/7,4/3.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
-18-18.новембра 2017.год. у школи је реализован акредитован
програм стручног
усавршавања,,Сви наши идентитети'' семинр бр. 130 Компетенција К4, Приоритет 4
(стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца,
заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације).Семинар је реализовао
Центар за етику, право и примењену филозофију (ЦЕЛАП) и Институт за филозофију и
друштвену теорију Универзитета у Београду .Семинар у трајању од 16 сати похађало је 12
наставница општеобразовних предмета наше школе.
- 19. и 28.марта 2018.године реализована је обука наставника/ца, стручних сарадника под
називом ,,Поступање у ситуацији насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације’’.
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Циљ обуке, која је трајала три сата, био је : осналживање наставника за планирање и
реализацију превентивног рада са ученицима, са циљем превенције насиља; упознавање са
процедурама поступања у ситуацијама насиља; припрема наставника за учешће у
планирању и изради плана заштите-појачаног васпитног рада.
Обуку је прошло 80 наставника/ца. Обуку су реализовале Мелита Ранђеловић-педагог и
Сања Ђуричић-наставница психологије.
ИСТРАЖИВАЊЕ
Акционо истраживање у функцији превентивног деловања на сузбијању вршњачког насиља
у Фармацеутско – физиотерапеутској школи
-У децембру месецу у склопу самовредновања рада школе спроведена је анкета међу
ученицима, наставницима и родитељима у циљу. Истраживањем је вреднована кључна
област 4: подршка ученицима.
4.1. брига о ученицима.У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 4.1.1.
Безбедност и сигурност ученика у школи.
Опис нивоа остварености-нивоа 4, показатеља 4.1.1.:Школа има Правилник о безбедности
ученика, у коме постоје јасне процедуре за заштиту ученика, са чијим су садржајем упознати
сви актери (наставници, ученици, родитељи...).
Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно
дефинисани.
Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произлазе из
Правилника.
Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељењска већа, као и
наставничко веће.
На основу резултата анкете чланови Тима су дали препоруке за даљи рад :
ПРЕПОРУКЕ
 Укључити ученике у процес планирања превенције насиља (кроз Ученички
парламент, Волонтерски тим, Вршњачки тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Вршњачки медијаторски тим, ваннаставне
активности...).
 Организовање радионица у циљу обуке тимова;
 Реализација активности
(кроз филм,стрп, драматизацију, радионице, дебату,
трибине,спортске догађаје...) које имају за циљ подизања свести и јачања
компетенција ученика школе да препознају ситуације насиља и да знају да реагују у
таквим ситуацијама.
 Упознати родитеље са садржајем Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање;
 Веће укључивање родитеља у процес превенције насиља-коришћење родитеља као
ресурс. (кроз учешће у осмишљавању и реализовању активности: предавања, акције,
трибине, дебате, радионице...);
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Укључивање ученика из свих образовних профила у сврху јачања међусобне сарадње,
упознавања, дружења;
Организовати обуку/e (као интерно стручно усавршавање) за наставнике у циљу
реализовања радионица,активности са ученицима у склопу часова одљењске
заједнице, реализовања ваннаставних активности са ученицим;
Организовање радионица наставнике у циљу примене Правилника о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање, и занемаривање.
Обука наставника/ца (у виду интерног стручног усавршавања) за пружање појачаног
васпитног рада ученицима који су вршили насиље.
Организовање ваннаставних активности у које ће бити укључени ученици који
насилно реагују и/или су извршили насиље.

ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ РАД СА ОДЕЉЕЊЕМ 2/5
Током другог полугодишта са ученицима је реализовано неколико активности са циљем
смањивања тензије међу појединим ученицима и са циљем смањивања ситуација
вршњачког насиља и сукоба.
Предузете су следеће активности:
- У марту реализовано је социометријско истраживање у одељењу 2/5 ради анализе
релација међу ученицима. На основу добијених резултата планиране су активности у
одељењу.
- Педагог школе (Мелита Ранђеловић) реализовала је активност израде правила рада са
ученицима одељења. Активност је реализована кроз два часа одељењске заједнице, које су
реализовани 9. И 22.март 2018.год. Резултат ових радионица је плакат ,,Правила рада’’ који
је илустровала цртежима ученица Мина Барјактаревић.
- Неколико ученика из одељења учествовало је у обуци вршњачких едукатора коју су
реализовале Сања Ђуричић- наставница психологије и Радмила Панзаловић- наставница
физичког васпитања. (24.4.2018. и 7.5.2018.год.).
- Ученици су присуствовали приказивању представе ,,Рецимо НЕ насиљу’’ (9.мај 2018.год.) и
учествовали у дискусији након представе.
- Током другог полугодишта реализоване су радионице са ученицима на часовима
одељењске заједнице (радионице су реализовали одељењски старешина Слободан
Ранђеловић и педагог школе Мелита Ранђеловић), на часовима медицинске психологије
(активности је реализоваја Сања Ђуричић-наставница психологије).
Пројекат Медија Медика
Школа је укључена у пројекат Медија Медика који се реализује у неколико медицинских,
фармацеутских школа на територији Србије (Медицинска школа из Сремске Митровице,
Медицинска школа Параћин, Медицинска школа из Вршца,Медицинска школа из Београда
(Делиградска) и наша школа).
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У склопу пројекта једна од тема усмерена је на тему превенције насиља, под називом Свако
има право да буде срећан
Ученици наше школе узели су учешће и у овом сегменту пројекта. Тим школе чини четворо
ученика и ментори.ученици : Софија Бугарски 2/3, Петар Ђорђевић 2/3, Аница Дунџер 3/1,
Тамара Мирковић 3/1 .
Ментори (Ј.СтојиљковићМ.Ранђеловић)
Пројекат је реализован у три етапе : у првом сегменту ученици су имали задатак да проуче
проблем економског и психичког насиља, а затим га у виду ПП презентације представе
осталим тимовима који учествују у пројекту.
У другој етапи пројекта ученици су са осталим члановима пројектних тимова саставили
упитник/анкету коју су спровели у школама. Циљ анкете је био да утврде ниво
информисаности вршњака о теми насиља и процене ниво учесталости насиља који се догажа
у школама. Тим је учествовао у обради података и презентацији резултата анкете на
заједничком састанку 24.12.2017.год.
У трећој етапи ученици су у склопу свог тима осмишљавали и припремали представљање
(кроз филм, драматизацију), облик насиља којим су се као тим бавили . Представљање
драматизација биће на завршном заједничком догажају пројекта након зимског распуста.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Током школске године евидентиранo је 11 ситуација насиља (7 ситуације насиља су
првог нивоа, 4 другог нивоа насиља).
Први ниво насиља
Насилне ситуације догодиле су се у следећим разредима :
I разред 1 ситуација ( физичког насиља)
II разред 5 ситуација ( емоциоционалном насиљу),
III разред 1 ситуација (електронско насиље)
У пријављеним ситуацијама насиља учестовало је укупно 18 ученика (7 девјаке и 11
младића).
Други ниво насиља
Насилне ситуације догодиле су се у следећим разредима :
II разред 3 ситуације (физичког насиља, психичко)
(у једној ситуацији насиља сукобили су се ученик другог
разреда са ученицом четвртог разреда)
III разред 1 ситуација (електронско насиље)
У пријављеним ситуацијама насиља учестовало је укупно 9 ученика (4 девјаке и 5 младића).
Трећи ниво насиља
Није било ситуација трећег нивоа насиља.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
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-За све пријављене ситуације насиља спроведене су све процедуре реаговања у
ситуацијама насиља, узнемиравања.
За све ученике предложене су васпитне, васпитно-дисциплинске мере.Урађени су
оперативни планови појачаног васпитног рада, планови заштите.
-Извештаји одељењских старешина показују да , сем ученика из 2/5 одељљења, остали
ученици нису поновили насилно понашање и нису учествовали у другим ситуацијама
насиља.
Закључци :














Недовољна видљивост Тима .
Већа видљивост биће постигнута већим учешћем Тима на седницама Наставничког
већа, састанцима Савета родитеља, Ученичког парламента.Већа видљивост биће
постигнут реализовањем активности у простору школе, локалне заједнице.
Активности ће организовати и реализовати чланови Тима у сарадњи са Ученичким
парламентом, Волонтерским тимом, родитељи, ученици. Акривност треба да буде
усмерена ка промоцији људских вредности, конструктивног решавања сукоба,
поштовање правила, фер плеја, ненасилне комуникације..
Води се евиденција о учесталости и врстама насиља (нарочито II и III
нивоа).Наставници, одељењске старешине
нередовно попуњавају обрасце о
евидентирању првог нивоа насиља. На овај начин немамо прецизну евиденцију
обиму и врстама насиља.
Наставници и одељењске старешине најчешће кроз изрицање васпитним и васпитнодисциплинским мерама виде начин реаговања и поступања у ситуацијама када се
узнемиравање, насиље догоди. Нарочито када се ради о вршњачком насиљу. Помоћ
траже од ПП службе и њима делегирају моћ и одговорност.
Тим у наредном периоду треба да ради на оснаживању одељењских старешина и
наставника да успешно креирају и реализују активности са циљем превенције
насиља или у случају када се насиље догоди да успешно реализују активности
предвиђене оперативним планом заштите,појачаног васпитног рада.
Значајан број наставника/наставница се недовољно укључује у реализовање
активности у циљу превенције насиља у склопу наставних и ваннаставних
садржаја,активности.
Током наредне школске године у раду са ученицима на часовима одељењског
старешине, часовима одељењске заједнице, током редовне наставе и ваннаставних
активности већу пажњу посветити темама права, обавеза и одговорности ученика.
Недовољнљна укљученост ученика у активности превенције насиља.Треба
искористити заинтересованост ученика за теме превенције насиља, кроз ангажовање
у Вршњачки тим за превенцију насиља, злостављања, дискриминације и
занемаривања и Вршњачки медијаторски тим.
Недовољно искоришћен капацитет Волонтерског тима. У наредном периоду
Волонтерски тим треба ангажовати током доласка ученика првог разреда, нарочито
ученика са сметњама у развоју. Циљ деловања тима био би подршка ученицима и
стварања толерантне школске средине за све ученике. На тај начин би биле
предупређене могуће ситуације насиља, неприхватања.
Неопходна је већа укљученост представника родитеља у рад Тима.
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10.4. Извештај о раду ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

АКТИВНОСТ
Формирање тима и израда плана
активности
Информисање чланова тима о
садржају и задацима
професионалне оријентације и
каријерног вођења
Организовање стручног предавања
компаније Nelt и промоција
производа

Промоција МЕФ факултета
Реализована радионица
,,Друштвене мреже-безбедно
коришћење и простор за
пословање’’
Учешћем на предавању ученици су
се упознали са комерцијалним
пословима у оквиру занимања
фармацеут и лекар.
Радионице каријерног саветовања и
вођења ,,Са проблемима на ти’’

Индивидуално каријерно
саветовање.

Промотивне активности и
предавање компаније Еуцерин
Ученици су имали прилику да
предавачу поставе питања о
њиховим задацима на радном

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Септембар

01.10.2017

26.12.2017.

27.11.2017

РЕАЛИЗАТОР
Чланови тима

Чланови тима,
Одељења 4 године и
наставници

Чланови тима,
Прдсатавници МЕФ
факултета

Чланови тима,
Одељења 4 године и
наставници

16.и.17.јануар
17.2018.

Удружење АЛТЕРОАсоцијација за едукацију,
лични развој и оснаживање,
уоквиру програма ,,Живи
своју идеју’’ SBB Fondacija

Јануар - јун

Удружење АЛТЕРОАсоцијација за едукацију,
лични развој и оснаживање,
уоквиру програма ,,Живи
своју идеју’’ SBB Fondacija
Активност је реализована
бесплатно у склопу пројекта
,,Са проблемима на ти’’

Март

Чланови тима, ученици
4.разреда, предметни
наставници
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месту, обавезама и начин
организовања посла.
Промотивне активности и
предавање компаније Еуцерин
Ученици су имали прилику да
предавачу поставе питања о
њиховим задацима на радном
месту, обавезама и начин
организовања посла.
Приправнички стаж у Lily апотекама
и представљање компаније
Ученицима завршних разреда смера
фармацеутски техничар
представљен је програм
остваривања приправничког стажа.
Саветовање младих Дан отворених
врата за матуранте.
Универзиитет у Београду
организовао је низ активности за
будуће студенте у циљу
остваривања резултата на
пријемном, као и савлађивању
треме.
Активности Фондације Темпус за
ученике завршних разреда.
-Организовање вебинара за
наставнике и ученике
-Индивидуалне консултације
-Радионица за ученике
- Како написати добар СV
-Вебинар за родитеље

Aприл

Jун

Чланови тима, ученици
4.разреда, предметни
наставници

Чланови тима, разредна
старешне, директорка,
ученици 4-1 и 4-2 разреда

Чланови тима, матуранти
Мај -јун

Април, мај, јун

Чланови тима, ученици,
родитељи

Координаторка тима Биљана Васић

10.5. Извештај о раду
ТИМА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА О ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Један од примарних задатака школе је успостављање и обезбеђивање квалитита пружених
услуга. У побољшању квалитета рада школе одговорност преузимају сви, од Школског
одбора, Савета родитеља, директора школе, наставника, стручне службе, родитеља,
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ученика. Управо због овог задатка неопходно је било увести и реализовати различите
процедуре за обезбеђивање квалитета образовања.
Остваривање и осигуравање квалитета рада школе се обезбеђује преко:




Самовредновања рада школе
Спољашње вредновање
Тима за квалитет

Тим за квалитет Фармацеутско-физиотерапеутске школе чине:
Биљана Вукосављевић, директорка школе
Марија Црнојевић, психолог школе – Координатор Тима за квалитет
Мелита Ранђеловић, педагог школе
Јасна Савић – наставник
Зорица Ђукић- наставница
Наташа Симеуновић – представник родитеља
Драгица Кузмановић-социјални партнер
Тим за контролу квалитета се редовно састајао и разматрао извештаје о раду стручних већа и
Тима за самовредновање, како би препознао потребу за предузимањем одговарајућих мера
за побољшање рада установе.
На основу праћења и увида у резултате евалуације свих области самовредновања, Тим за
контролу квалитета није имао потрее да се додатно ангажује.
Фармацеутско-физиотерапеутска школа ће и даље интензивно радити на обезбеђивању
могућности за квалитетно теоријско и практично учење ученика које ће довести до
развијања међупредметних и стручних компетенција ученика.
У циљу даљег побољшања квалитета рада наставника, велика пажња и значај ће се, као и до
сада, придавати стручном усавршавању наставника, директора и стручних сарадника.

10.6. Извештај о раду ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
Чланови Тима за маркетинг су: Сузана Ловрета – координатор тима; Ивана Милојевић; Драган
Димитријевић; Марија Митровић;Снежана Мимић; Невена Лазаревић; Ана Церовић; Јелена Николић;
Миа Ђ. Ранђеловић;Мирјана Митровић;Сенка М. Калембер;Драгана Михајловић; Душан Пантић;Маја
Акерман; Синиша Мијић; Милица Ђурић; Ирена Хрибшек; Олгица Мрђа;Снежана Грдинић; Смиљана
Соларов; Зорица Ђукић;Бојана Ракочевић;Елизабета Марот; Мартина Југ; Славица Марковић; Ана
Ерор; Ана Јаковљеић; Катарина Цветковић;Маја Ћосовић; Драгана Будимир; Татијана
Јанковић;Милош Ристановић; Сања Милановић; Јелена Јанковић; Сара Бекић; Милена Вучуровић .

Тим за промоцију и представљање школе за упис у школску 2018./2019. годину,
ангажован је у припреми и реализацији више активности. Оквир за његов рад донет је и
усаглашен у месецу фебруару 2018. године, а од тада Тим се састајао више пута у фебруару и
марту, како би поделио задужења и планирао реализацију предстојећих активности.
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У месецу марту и априлу, чланови Тима су реализовали следе активности:
-

-

Ана Костић, са ученицима, 02.03.2018- посета и представљање школе у ОШ“Филип
Филиповић“.
Марија Митровић, Синиша Мијић и Сузана Ловрета, са ученицима, 03.03.2018. – сајам
образовања ОШ“Филип Кљаић Фића“
Миа Ђ.Ранђеловић и Снежана Мимић, са ученицима, 09.03.2018.- посета и
представљање школе у ОШ“Милан Ракић“.
Директорка Бињана Вукосављевић и педагог Мелита Ранђеловић, 09.03.2018.- Посета
нашој школи ОШ“Филип Филиповић“
Милица Ђурић и Бојана Ракочевић,са ученицима, 10.03.2018.- сајам образовања
ОШ“Исидора Секулић“.
Душан Пантић и Јелена Николић, са ученицима,14.03.2018.- посета и представљање
школе у ОШ“Јован Стерија Поповић“.
Ирена Хрибшек и Сенка К. Михајловић, са ученицима,15.03.2018.- посета и
представљање школе у ОШ“Ђуро Стругар“.
Ана Костић, Елизабета Марот, Маја Акерман и душан Пантић, са ученицима,
19.03.2018.- посета и представљање школе у ОШ“Бранко Радичевић“.
Драган Димитријевић, са ученицима, 19.03.2018.- посета и представљање школе у
ОШ“Ратко Митровић“.
Миа Ђ. Ранђеловић и Невена Лазаревић,са ученицима, 20.03.2018.- посета и
представљање школе у ОШ“Мајка Југовић“.
Миа Ђ. Ранђеловић, са ученицима, 21.03.2018.- посета и представљање школе у
ОШ“Светозар Милетић“.
Драгана Михајловић, са ученицима, 26.03.2018. – посета и представљање школе у
ОШ“Јелена Ћетковић“.
Маја Акерман, Синиша Мијић, Невена Лазаревићи Ивана Милојевић, са
ученицима,27.03.2018.- сајам образовања Општине Звездара.
Сузана Ловрета и Мира Митровић, са ученицима,29.03.2018.сајам образовања ОШ“Кнегиња Милица“.
Милица Ђурић, Бојана Ракочевић, Јелена Николић и Марија Црнојевић, са
ученицима,29.03.2018.- сајам образовања КЦ“Влада Дивљан“.
Невена Лазаревић, Милица Ђурић, Јелена Николић, Александра Ракочевић,Милена
Вучуровић, Смиљана Соларов,Сенка К. Михајловић, Елизабета Марот и Маја Ћосовић,
са ученицима, 12.04.2018.- сајам образовања на Београдском сајму.
Марија Црнојевић-психолог и Драгана Будимир, са ученицима,19.04.2018.- сајам
образовања у Гроцкој.
Координатор тима
Сузана Ловрета
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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 Маријом Црнојевић, учествовала сам у
организацији и реализацији великог броја активности везаних за унапређивање наставе као
и великог броја вананставних активности.
Током протекле школске године била сам ангажована на пословима пријема и
рапоређивања новопридошлих ученика у сарадњи са психологом и помоћником директора.
Била сам и координатор Стручног актива за развој школског програма, Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања ученика. Активно сам учествовала у раду
тимова и комисија те сам тако реализовала све планиране активности.
Из области планирање и програмирање образовно-васпитног рада активно сам
учествовала у конципирању и изради Извештаја о остварености годишњег плана рада за
претходну школску годину, на конципирању и на изради Годишњег плана рада школе за
школску 2017/18. годину , Плана рада Стручног актива за развој школског програма, Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, избору уџбеника и припреми
плана посете часовима.
Област рада праћење и вредновање образовно-васпитног рада подразумевала је
учествовање у систематском праћењу и вредновању наставног процеса ( посета часовима
редовне наставне, осталих облика образовно-васпитног процеса, часова одељењског
старешине и часова одељењских заједница...), иницирању и учествовању у истраживањима
образовно-васпитне праксе коју реализује школа, научно-истраживачка институција или
стручно друштво у циљу унапређивања образовно васпитног рада и учешће у изради
извештаја о остваривању образовно- васпитног рада.
- Током школске године присуствовала сам на 24 часа наставника у циљу праћења
њиховог рада, али и ради вредновања васпитно-образовног процеса у одељењима у
којима се реализује настава по ИОПу.
- Присуствовала сам на 7 угледних часова у циљу праћења и вредновања
имплементације нових садржаја и метода рада и постигнућа ученика.
- Учествовала сам у реализацији самовредновања рада школе.
Рад са наставницима подразумевао је активно учешће у изради, корекцији и давању
сугестија код оперативних и глобалних планова рада наставника, прегледу педагошке
документације одељењских старешина-књиге евиденције и матичне књиге, помоћ у изради
131

припреме за реализацију часа наставника, пружање подршке наставницима у планирању и
реализацији непосредног образовно- васпитног рада са ученицима и сарадњи са
родитељима.
Сарадња је била нарочито изражена код ученика код којих је примећено да се нису
довољно адаптирали на средину или код оних којима је потребна додатна подршка у учењу.
Рад на изради оперативног плана заштите за ученике који су трпели неки облик насиља и за
ученике који су учествовали у ситуацијама насиља. Индивидуални рад са ученицима.
Праћење њиховог рада, напредовања у учењу и боравку у школи.
- Активно сам учествовала у реализацији активности Ученичког парламента.
- У договору са одељењским старешинама на часу одељењске заједнице реализовала сам
радионице на тему: Како организовати дан, Методе учења, Безбедно коришћење
друштвених мрежа.
- За ученике завршних разреда организовала сам радионице на тему избор професије и
каријере након средње школе ,,Матура 2018’’ и ,,Са проблемима на ти’’
- У склопу међународног Дана девојчица реализовала сам активност са ученицама на тему:
,,Девојчице то могу’’ (11.10.2017.год.)и ,,Дан девојчица у информационо-комуникационим
технологијама’’ (27.4.2018.год.)Са групом ученика присуствовала сам пројекцијама филмова
у склопу међународног фестивала ,,Боси фест’’.
Током школске године било потреба за непосредном сарадњом и сусретом са
родитељима ученика којима је била потребна нека врста подршке педагошко-психолошке
службе. Разлози укључивања су најчешће били: тешкоће у адаптирању, ситуације неког
облика насиља, тешкоће у учењу, потреба за израдом индивидуалног образовног плана и
подршке. Присуство на неколико седница Савета родитеља.
Сарађивала сам са директором приликом уписа и распоређивања новопридошлих
ученика. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању
активности.
Сарађивала сам са директором и стручним сарадницима у оквиру рада Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање.
Поред планираних активности, сам реализовала, у сарадњи са председницима стручних већа
српског језика и књижевности и математике, иницијални тест за све ученике првог и трећег
разреда,који спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
- припремила и конципирала табеле за одељењске старешине за посету часовима унутар
свог одељењског већа /први разред/
-учествовала у изради ценус-а
-приремање документације за предстојећи редован инспекцијски надзор Школе;
-конципирање табела за отворена врата, допунску и додатну наставу
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У сарадњи са колегиницом из ПП службе, помоћницом директора и директором,
припремила план редовне посете часовима, протоколе о посети и табеле за извештаје о
посети и анализу часова,
Рад у стручним органима и тимовима,активно сам учествовала у конципирању и
изради Извештаја о остварености годишњег плана рада за претходну школску годину, на
конципирању и на изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину , Плана
рада Стручног актива за развој школског програма, Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, избору уџбеника и припреми плана посете часовима.
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;
- МЕФ факултетом за економију и менаџмент;
- МУП Звездара, кроз активност за ученике завршних разреда ,,Матура 2018’’
- Филозофски факултет, одељење за Психологију (реализована су два истраживања
студената психологије у школи (Душан Мандић, Милица Цвијић);
- Центром за едукацију и саветовање-Каталиста
- Асоцијацијом за лични тренинг, едукацију, развој и оснаживање.
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.
Обуке које сам прошла:
- Трибина ,,Наставник-кључни фактор промена у образовању’’
- Конференција ,,Пројектно оријентисана настава: оцењивање и спровођење у пракси’’
-Конференција ,,Нове технологије у образовању’’
- Конференција ,,Васпитање данас’’ (29-30.9.2017.)
- Онлајн обука ,,Обука запослених у образовању за примену општих стандарда средњег
стручног образовања у делу општеобразовних предмета’’
- Онлајн обука ,,Oбуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења’¨’
Током школске године организовала сам неколико обука за бнаставнике и ученике.
Реализовала сам неке од обука:
- акредитовани програм ,,Сви наши идентитети’’ (18.и19.11.2017)
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- са колегиницом Сањом Ђуричић реализовала сам интерно стручно усавршавање под
називом ,,Поступање у ситуацији насиља, злостављања, занемаривања, дискриминације’’

Стручни сарадница-педагошкиња
Мелита Ранђеловић

11.2. Извештај о раду ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Подручје рада: ПЛAНИРAЊE И ПРOГРAMИРAЊE OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA

Активности
-Координатор Тима за самовредновање
-Организовање активности у оквиру
самовредновања
-Учествовање у активностима развојног
планирања
-Учествовање у изради школског програма
-Координатор Тима за инклузивно образовање
-Учествовање у изради индивидуалних
образовних планова
-Сарадња са свим члановима Тима за ИОП

-Учeствoвaњe у припрeми кoнцeпциje
гoдишњeг плaнa рaдa устaнoвe
-Учeствoвaњe у изрaди гoдишњeг плaнa рaдa
устaнoвe и њeгoвих пojeдиних дeлoвa

Време
реализације
Континуирано

Јун,јул

Сарадници
Директор школе,
педагог школе и
чланови тимова

Директор школе,
педагог школе

Континуирано
Директор школе,
педагог школе,
чланови тимова,
предметни
наставници,
родитељи, спољни
сарадници

-Учестввање у изради планова рада стручних
тимова и органа
-Израда програма рада психолога
-Учествовање у изради планова превенције
-Учествовање у планирању активности заштите
деце од злостављања и занемаривања
-Планирање организације трибина и
предавања у школи
-Планитрање активности за стицање статуса
јавно признатог организатора активности

Јануар-јул,

Директор школе,
наставници и спољни
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образовања одраслих
Припрeмaњe плaнa пoсeтe психoлoгa чaсoвимa
у шкoли
Припрeмaњe плaнa сoпствeнoг стручнoг
усaвршaвaњa и прoфeсиoнaлнoг рaзвoja

партнери
Септембар
Септембар

Директор школе

Подручје рада: ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA
Активности
-Присуствовање часовима и праћење реализације
наставе

Време
реализације
Континуирано

Сарадници
Директор школе,
педагог школе,
предметни наставници

-Припрема документације за екстерно вредновање
школе
-Учeствoвaњe у прaћeњу и врeднoвaњу oбрaзoвнoвaспитнoгрaдa устaнoвe и прeдлaгaњe мeрa зa
унапређење рада школе, након добијања
извештаја о екстерном вредновању школе

-Учeствoвaњe у кoнтинуирaнoм прaћeњу и
пoдстицaњу нaпрeдoвaњa дeцe у рaзвojу и учeњу.
-Учeствoвaњe у кoнтинуирaнoм прaћeњу и
врeднoвaњу oствaрeнoсти oпштих и пoсeбних
стaндaрдa пoстигнућa спрoвoђeњeм квaлитaтивних
aнaлизa пoстигнућa учeникa
-Праћење реализације ИОП-а
-Праћење активности индивидуализације на
настави
-Учествовање у праћењу реализације огледа у
школи
-Учeствoвaњe у истрaживaњимa кoja сe спрoвoдe у
oквиру сaмoврeднoвaњa рaдa шкoлe

Континуирано

Директор школе,
педагог школе,
предметни наставници

Континуирано

Директор школе,
педагог школе,
предметни наставници

Континуирано

Директор школе,
педагог школе,
предметни наставници
Директор школе,
педагог школе,
предметни наставници

Континуирано

Подручје рада: РAД СА НAСTAВНИЦИMA
Активности
-Саветодавни рад са наставницима
-Стручна подршка наставницима у решавању
тешкоћа и проблема

Време
реализације
Континуирано

Сарадници
Педагог школе,
одељењске старешине и
предметни наставници
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Подршка нaстaвницимa у плaнирaњу и
рeaлизaциjи нeпoсрeднoг oбрaзoвнo-вaспитнoг
рaдa сa учeницимa, a нaрoчитo у oблaсти
прилaгoђaвaњa рaдa oбрaзoвнo-вaспитни
мпoтрeбaмa учeникa;
-Подршка наставницима у вредновању
постигнућа ученика
-Подршка наставницима у планирању активности
јачања социјалних односа међу ученицима
-Подршка наставницима у мотивисању ученика
за учење
-Подршка наставницима у спровођењу
индивидуализације, на основу процене
специфичних потреба и могућности ученика
-Координисање рада са ученицима који се
школују по ИОП-у

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Педагог школе

Континуирано

Директор школе, педагог
школе, одељењске
старешине, предметни
наставници, родитељи,
чланови Тима за
пружање додатне
подршке и спољни
сарадници

Континуирано

Директор школе и
пеадгог школе

Континуирано

Директор школе, педагог
школе, одељењске
старешине, предметни
натсвници, родитељи
Педагог школе и
одељењске старешине
Директор школе, педагог
школе
Директор школе и
педагог школе

-Сарадња са родитељима деце која се школују по
ИОП-у
-Остваривање сарадње са стручњацима и
институцијама релевантним за рад са ученицима
који се школују по ИОП-у
-Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa у рaду сa
учeницимa кoд кojих je утврђeн психoлoшки
узрoк нeуспeхa у дoстизaњу зaхтeвa oбрaзoвних
стaндaрдa кao и пojaвa нeaдaптивних oбликa
пoнaшaњa и прeдлaгaњe мeрa зa њихoвo
прeвaзилaжeњe,
-Подршка наставницима да препознају
сособности и склоности ученика

-Подршка одељењским старешинама у раду са
одељењем
- Пружaњe пoдршкe нaстaвницимa у рaду сa
рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa,
- Усмeрaвaњe нaстaвникa у крeирaњу плaнa
стручнoг усaвршaвaњa и њихoвoг
прoфeсиoнaлнoг рaзвoja.
Подручје рада: РAД СA УЧEНИЦИMA
Активности
- Учeшћe у прaћeњу нaпрeдoвaњa у рaзвojу и
учeњу
- Учeшћe у тимскoм: идeнтификoвaњу дeцe кojoj
je пoтрeбнa пoдршкa у прoцeсу вaспитaњa и
oбрaзoвaњa и oсмишљaвaњу и
прaћeњурeaлизaциje индивидуaлизoвaнoг

Директор школе, педагог
школе, предметни
наставници

Континуирано
Континуирано
Континуирано

Време реализације
Континуирано
Континуирано

Сарадници
Педагог школе
Педагог школе,
одељењске старешине и
предметни наставници
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приступa урaду сa дeцoм
- Учeшћe у структуирaњу oдeљeњa

- Сaвeтoдaвнo-инструктивни рaд сa учeницимa
кojи имajу тeшкoћe у учeњу, рaзвojнe,
eмoциoнaлнe и сoциjaлнe тeшкoћe, прoблeмe
прилaгoђaвaњa, прoблeмe пoнaшaњa
- Пружaњe пoдршкe учeницимa зa кoje сe
oбeзбeђуje вaспитнo-oбрaзoвни рaд пo
индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну, oднoснo
кojи сe шкoлуjу пo индивидуaлизирaнoj нaстaви
и индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну
Рaд сa учeницимa нa унaпрeђeњу кључних
кoмпeтeнциja, стaвoвa и врeднoсти пoтрeбних
зa живoт у сaврeмeнoм друштву: стрaтeгиje
учeњa и мoтивaциje зa учeњe, вeштинe
сaмoстaлнoг учeњa, кoнцeпт цeлoживoтнoг
учeњa, сoциjaлнe вeштинe (нeнaсилнa
кoмуникaциja, кoнструктивнo рeшaвaњe
прoблeмa, интeркултурaлнa кoмуникaциja и
увaжaвaњe рaзличитoсти), здрaви стилoви
живoтa, вeштинe дoнoшeњa oдлукa идругo,
Пoдршкa рaзвojу прoфeсиoнaлнe кaриjeрe
учeникa прoфeсиoнaлним инфoрмисaњeм и
сaвeтoвaњeм (нa oснoву прoцeњeних
спoсoбнoсти, интeрeсoвaњa, oсoбинa личнoсти,
мoтивaциje учeникa)

Август

Континуирано

Континуирано

Директор школе,
педагог школе
Педагог школе,
одељењске старешине,
прдметни наствници,
родитељи
Педагог школе, чланови
Тима за ИОП

Континуирано

Континуирано

Чланови Тима за
каријерно вођење

-Тестирање ученика
-Сарадња са Националном службом за
запошљавање, Центром за професионалну
оријентацију
-Пружaњe пoдршкe учeничкoм aктивизму и
пaртиципaциjи у шкoлскoм живoту,
Пружaњe психoлoшкe пoмoћи дeтeту, oднoснo
учeнику, групи, oднoснo oдeљeњу у
aкцидeнтним кризaмa,
-Учествовање у појачаном васпитном раду са
ученицима
-Координисање и организација предавања
гостију у школи

Континуирано
Континуирано

Континуирано

Директор школе,
педагог школе, сви
наставници
Директор школе,
педагог школе, сви
наставници

Директор школе,
наставници

Подручје рада: РAД СA РOДИTEЉИMA, OДНOСНO СTAРATEЉИMA
Активности

Време
реализације

Сарадници
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Прикупљaњe пoдaтaкa oд рoдитeљa, oднoснo
стaрaтeљa кojи су oд знaчaja зa упoзнaвaњe
учeникa и прaћeњe њeгoвoг рaзвoja,
-Сaвeтoдaвни рaд сa рoдитeљимa, oднoснo
стaрaтeљимa учeникa кojи имajу рaзличитe
тeшкoћe урaзвojу, учeњу и пoнaшaњу,
-Саветодавни рaд и усмeрaвaњe рoдитeљa,
oднoснo стaрaтeљa чиja дeцa вршe пoврeду
прaвилa пoнaшaњa у шкoли и кojимa je oдрeђeн
пojaчaни вaспитнирaд,
- Сaрaдњa сa рoдитeљимa, oднoснo стaрaтeљимa
нa пружaњу пoдршкe учeницимa кojи сe шкoлуjу
пo индивидуaлнoм oбрaзoвнoм плaну,
Пружaњe психoлoшкe пoмoћи рoдитeљимa,
oднoснo стaрaтeљимa чиja су дeцa у aкцидeнтнoj
кризи.

Септембар (и
током целе
године)
Континуирано

Одељењски старешина

Континуирано

Директор школе,
педагог школе,
одељењски старешина,
спољни сарадници
Чланови Тима за ИОП

Континуирано

Континуирано

Одељењски старешина и
предметни наставници

Одељењски старешина,
педагог школе и спољни
сарадници

Подручје рада: РAД СA ДИРEКTOРOM, СTРУЧНИM СAРAДНИЦИMA, ПEДAГOШКИM AСИСTEНTOM И
ПРATИOЦEM ДETETA, OДНOСНO УЧEНИКA
Активности
-Сaрaдњa сa дирeктoрoм и педагогом школе нa
пoслoвимa кojисe тичу oбeзбeђивaњa eфикaснoсти,
eкoнoмичнoст и флексибилности oбрaзoвнoвaспитнoгрaдa устaнoвe
- Сaрaдњa сa дирeктoрoм и стручним сaрaдницимa
нa припрeми дoкумeнaтa устaнoвe, прeглeдa,
извeштaja и aнaлизa,
Сaрaдњa сa дирeктoрoм и пeдaгoгoм пo питaњу
пригoвoрa и жaлби учeникa и њeгoвих рoдитeљa,
oднoснo стaрaтeљa нa oцeну из прeдмeтa и влaдaњa
-Учeствoвaњe у рaду кoмисиje зa прoвeру
сaвлaдaнoсти прoгрaмa зa увoђeњe у пoсao
нaстaвникa
Сaрaдњa сa личним прaтиoцeм учeникa нa
кooрдинaциjи aктивнoсти у пружaњу пoдршкe
учeницa кojа сe шкoлуjу пo индивидуaлнoм
oбрaзoвнoм плaну.

Време
реализације
Континуирано

Континуирано

Континуирано

Сарадници
Директор школе,
педагог школе

Директор школе,
педагог школе
Директор школе,
педагог школе

Континуирано

Директор школе,
педагог школе

Континуирано

Директор школе,
педагог школе

Подручје рада: РAД У СTРУЧНИM OРГAНИMA И TИMOВИMA
Активности
-Учествовање у раду Наставничког већа
-Вођење записника са Наставмичког већа
-Учeствoвaњe у рaду тимoвa устaнoвe кojисe
oбрaзуjу рaди oствaривaњa oдрeђeнoг зaдaткa,

Време
реализације
Континуирано

Континуирано

Сарадници
Директор школе,
педагог школе, чланови
већа
Директор школе,
чланови тимова
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прoгрaмa или прojeктa,
-Учeствoвaњe у рaду стручних aктивa зa рaзвojнo
плaнирање
-Учествовање у раду колегијума и вођење
записника

Континуирано

Чланови стручних актива

Подручје рада: СAРAДЊA СA НAДЛEЖНИM УСTAНOВAMA, OРГAНИЗAЦИJAMA, УДРУЖEЊИMA И
JEДИНИЦOM ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE
Активности

Време
реализације
Континуирано

Сaрaдњa сa oбрaзoвним, здрaвствeним, сoциjaлним и
другим институциjaмa знaчajним зa oствaривaњe
циљeвa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и дoбрoбити
учeникa
2. Сaрaдњa сa лoкaлнoм зajeдницoм и ширoм
друштвeнoм срeдинoм зa oствaривaњe циљeвa
oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и дoбрoбити учeникa,

Континуирано

3. Учeствoвaњe у рaду стручних удружeњa, њихoвих
oргaнa, кoмисиja, oдбoрa
Сaрaдњa сa психoлoзимa кoји рaдe удругим
устaнoвaмa, институциjaмa, oргaнизaциjaмa,
удружeњимa oд знaчaja зa oствaривaњe oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa и дoбрoбити учeникa: нaциoнaлнa
службa зa зaпoшљaвaњe, цeнтaр зa сoциjaлни рaд,
дoмoви здрaвљa, зaвoди зa пaтoлoгиjу гoвoрa,
мeнтaлнo здрaвљe и другe здрaвствeнe устaнoвe,
институт зa психoлoгиjу, мaтични фaкултeт, зaвoди зa
врeднoвaњe и унaпрeђeњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa и
др.

Сарадници
Директор школе,
педагог школе,
одељењске
старешне,родитљи
Директор школе,
педагог школе,
наставници,
родитељи

Континуирано
Континуирано

Подручје рада: ВOЂEЊE ДOКУMEНTAЦИJE, ПРИПРEMA ЗA РAД И СTРУЧНO УСAВРШAВAЊE
Активности
-Вoђeњe eвидeнциje o сoпствeнoм рaду
Вoђeњe eвидeнциje, пo пoтрeби, o извршeним
aнaлизaмa, истрaживaњимa, психoлoшким
тeстирaњимa, пoсeћeним aктивнoстимa, oднoснo
чaсoвимa и др.,
Припрeмa зa свe пoслoвe прeдвиђeнe гoдишњим
прoгрaмoм и oпeрaтивним плaнoвимa рaдa
психoлoгa,
Прикупљaњe и нa oдгoвaрajући нaчин чувaњe и
зaштитa мaтeриjaлa кojи сaдржи личнe пoдaткe o
дeци, oднoснo учeницимa,
Вођење документације о стручном усавршавању
Стручни сарадник-психолог - Марија Црнојевић

Време реализације

Сарадници

Континуирано
Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано
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11. 3. Извештај о раду БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2017/2018. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР/ САРАДНИЦИ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: библиотечко-информацијска делатност






Обогаћиввање библиотечког
фонда новим издањима,
куповином и поклонима од
током целе године
стране наставника, стручних
сарадника и осталих
запослених школе
Континуирано коришћење
програма Б++ за формирање и
током целе године
руковање базама података
фонда и корисника
Формирање књиге инвентара
библиотеке

Септембар 2017

Библиотекари, Веће
професора српског језика и
књижевности и остали
донатори школске
библиотеке.
Коаутор библиотечког
програма Б++, Златко Ахмић
Коаутор библиотечког
програма Б++, Златко Ахмић,
библиотекари

ПОДРУЧЈЕ РАДА:
рад са ученицима, сарадња са наставницима, стручним сарадницима и родитељима








Омогућавање приступа
електронским подацима
ученицима ради
обезбеђивања додатне
литературе
Свеобухватна помоћ при
избору литературе

током целе године

током целе године

ученици,
одељењске старешине,
наставници,
библиотечка секција

Директорка, Сручно веће
наставника српског језика и
књижевности

Испитивање читалачких
током целе године
Ученици, наставници,
интересовања ученика и
родитељи
сарадника ради
обогаћивања библиотечког
фонда
ПОДРУЧЈЕ РАДА: културна и јавна делатност
Посета „Београдском сајму
књига“

октобар 2017

Стручно веће наставника
српског језика и
књижевности и група
ученика
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Посета филмском фестивалу
„Слободна зона“



Наставак сарадње са
издавачким кућама с циљем
куповине књига за
награђивање ученика
завршних разреда



Информисање и мотивисање
ученика да посете културна
дешавања (Фест 2018, Ноћ
музеја, Ноћ књиге, Сајам
књига, Фестивал науке...)

новембар 2017

наставници грађанског
васпитања и верске наставе и
група ученика

Мај/јун

Директорка, библиотекари,
Стручно веће наставника
српског језика и
књижевности

током целе године

Организатори датих
манифестација и
библиотекари школе

2018

ПОДРУЧЈЕ РАДА: стручно усавршавање




Савладан програм обуке
стручног усавршавања „КВИС –
Каријерно вођење и
саветовање“

Савладан програм обуке
стручног усавршавања „Елтина
годишња конференција“

децембар 2017

Смиљана Соларов

мај 2018

Снежана Грдинић

ЗАКЉУЧЦИ: Током школске 2017/2018. године стручни сарадници библиотекари су низом
акција и активности показали како радно место стручног сарадника- библиотекара не треба
да се сведе на само пуко издавање књига. Током читаве године радили смо на побољшању и
проширивању библиотечког фонда у складу са веома оскудним финанскијским
могућностима. Оно на чему можемо и желимо још да радимо, јесте наставак проширивања
библиотечког фонда, наставак добре сарадње са другим стручним већима, тимовима школе
и ученицима, али и стручног усавршавања библиотекара ради праћења иновација
савременог библиотекарства.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ - БИБЛИОТЕКАРИ
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11.4. Извештај о раду КООРДИНАТОРА ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ

АКТИВНОСТ
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 униформи ученицима првог
разреда
1. Присуство часовима практичне наставе
2.Организована посета јесењем конгресу и сајму
козметике и сајму медицинске опреме
3.Урађен рапоред наставе у блоку за све образовне
профиле и презентован наставницима практичне
наставе
1.Урађена анализа реализације наставног плана и
програма из уже стручних предмета

1. Обилазак наставних база и договор око
реализације наставе у блоку са представницима
наставних база (ВМА, Апотека-Београд, КБЦ
„Звездара“...
1.Организована практичнеа настава за друго
полугодиште
2.Организована реализација настане у блоку
1.Упућивање матураната у начин полагања матурског
и завршног испита
2.Посета наставним базама где се реализује настава у
блоку за све образовне профиле
3.Израда плана и програма за припрему ученика за
учествовање на Републичком такмичењу у пружању
прве помоћи и реалистичком приказу повреда,
обоољења и стања
1.Обилазак наставних база четвртог разреда
(дерматологија са негом, естетска хирургија са негом,
специјална рехабилитација)

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР

Координатор
Наставници
стручних
предмета
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Координатор
Наставници
стручних
предмета

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

Координатор
Наставници
стручних
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1.Обилазак наставним базама трећег разреда
(дерматол. са негом,ОКм-е)
2.Урађена анализа успеха на крају трећем
класификационом периоду
3.Организована посете пролећном сајму козметике
4.Организовано школско такмичење у пружању прве
помоћи
1.Припремљени кабинети и обавештени социјални
партнери за полагање практичног дела матурског и
завршног испита
2. Организовано полагање матурског и завршног
испита
3.Израда документације за допуну проширене
делатности за извођење обука
4.Израда документације за покретање процедуре за
отварање специјалистичке ординације
1.Учешће у раду Испитног одбора током реализације
матурских и завршних испит
2.Организована реализација професионалне праксе
за све образовне профиле
3.Учешће у расподели предмета на наставнике
1.Учешће у израда 40-то часовне радне недеље
2..Израда распореда за полагање матурских и
завршних испита

Април

предмета
Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор
Наставници
стручних
предмета
Мај

Јун

Координатор
Наставници
стручних
предмета

Координатор
Наставници
Август
стручних
предмета
Координатор, Братислав Спасић

12. Извештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
12.1.Извештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Имајући у виду циљеве појединих аспеката васпитања које одељењске старешине
треба да остваре у раду са ученицима, као и основна подручја у оквиру којих врше
систематски утицај на развој и напредовање ученика, полазни елементи за реализацију
предвиђених активности су :
 рад у оквиру одељењске заједнице ученика,
 праћење, подстицање и усмеравање развоја ученика,
 рад у оквиру одељењског већа и
 сарадња са родитељима.
Одељењске старешине у школској 2017/2018.год. су реализовале следеће садржаје :
Ближе упознавање ученика (одељењске старешине првог разреда), конституисање
одељењске заједнице, избор председништва,
Упознавање ученика са организацијом и структуром школе,
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Упознавање ученика са Правилником о правима, обавезама и одговорностима ученика,
Посете позоришним и биоскопским представама,
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,
Извођење екскурзије и анализирање успешности реализације,
Евидентирање изостанака ученика, разговори са родитељима и предлагање мера за њихово
превазилажење,
Професионално информисање ученика кроз уску сарадњу са психологом и педагогом школе,

12.2. Ивештај о раду ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
12.2.1 Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ РАЗРЕДА
У школској 2017/2018. години је одржано пет редовних седница, једна
ванредна за одељења I5, I7, и I3, и четири ванредне за одељење I/6. Седницама су
присуствовали чланови Већа, директорка, педагог, и психолог школе.
АКТИВНОСТ
-Анализа почетка рада школе – школска 2017/2018.
година
-Конституисање Одељенског првог разреда:
- број ученика,
-број девојчица и дечака,
-страни језик који уче,
-заступљена изборна настава-према закону –
грађанско или верска,
-ученици који похађају наставу по ИОП-у,
-ученици уписани по здравственом упуту,
-ученици уписани по спровођењу афирмативне
акције
-Пружање подршке ученицима из осетљивих група
-Утврђивање распореда писмених провера (према
Правилнику о оцењивању у средњем образовању и
васпитању)
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА I/6

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
12.9.2017.

5.10.2017.

РЕАЛИЗАТОР
директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
првог разреда

директорка,
педагог,
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-Израда плана додатне подршке за ученицу Андрејић
Александру
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА I/3
- Израда плана индивидуализације за ученицу Абдел
Монием Абдел Моути Лејлу

11.10.2017.

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА I/7
Израда плана додатне подршке за ученицу
Дејановић Ташану.

25.10.2017.

1.Образовно-васпитни резултати на крају првог
наставног периода школске 2017/2018. године
а) Успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен)
б) Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,
неоправдани, укупно и
по ученику)
в) Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских
мера
г) Реализација наставе (редовна, изборна, блок и
консултативна)
д) Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата
1.Образовно-васпитни резултати на крају првог
полугодишта школске 2017/2018. године
а) Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења
(средња оцена одељења);
б) Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,
неоправдани, спорт, здравствени проблеми - укупно
и по ученику);
в) Предлог ученика за похвале (похваљују се одлични
ученици и ученици који су постигли посебне
резултате у ваннаставним активностима);
г) Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских
мера;
д) Реализација наставног програма (редовна,изборна,
блок и консултативна);
ђ) Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата и владања ученика.
1.Образовно-васпитни резултати на крају трећег
наставног периода школске 2016/2017. године
а) Успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен)
б) Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,

14.11.2017.год.

психолог,
одељењско веће
одељења I6
директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
одељења I3
директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
одељења I7
директорка,пед
агог школе,
одељењско веће
првог разреда

1.2.2018.год.

директорка,
педагог,
одељењско веће
првог разреда

19.4.2018.год.

директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
првог разреда
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неоправдани, укупно и по ученику)
в)Васпитне и васпитно-дисциплинске мере
г) Реализација планираних и одржаних часова
редовне, изборне, блок наставе и консултација
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА I/6
-Израда плана додатне подршке за ученицу Андрејић
Александру

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОДЕЉЕЊА
I/5
- Предлози мера за побољшање образовно-васпитних
резултата ученика који се школују по Индивидуалном
образовном плану
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА I/6
-Анализа реализације планираних активности
додатне подршке ученици Александри Андрејић;

24.4.2018.

25.4.2018.

30.5.2018.

директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
одељења I6
директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
одељења I5
директорка,
педагог,
психолог,
одељењско веће
одељења I6

1.Образовно-васпитни резултати на крају другог
22.6.2018.год. директорка,
полугодишта школске 2016/2017. год.
педагог,
а) Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења
одељењско веће
(средња оцена одељења);
првог разреда
б) Изостанци ученика на нивоу одељења (оправдани,
неоправдани, спорт, здравствени проблеми - укупно
и по ученику);
в) Предлог васпитних и васпитно – дисциплинских
мера;
г) Реализација наставног програма (редовна, изборна,
блок и консултативна настава);
2.Предлог ученика за похвале
3.Подношење Извештаја о раду ОВ за школску
2017/18.год.
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
03.7.2018.
директорка,
ОДЕЉЕЊА I/6
педагог,
-Резултати разредног испита и утврђивање успеха за
психолог,
ученицу Андрејић Александру.
одељењско веће
- Средња оцена одељења после разредних испита
одељења I6
Констатовано је да се настава током целе школске године одвијала по плану, и без
икаквих проблема. Реализовани су сви видови наставе, тако да је успешно завршена и ова
школска година.
Руководилац Одељењског већа првог разреда
Др Јелена Јанковић
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12.2.2 Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ РАЗРЕДА за школску 2017/2018. годину
У школској 2017/2018. години је одржано шест редовних седница, и четири ванредне,
за одељење II5. Седницама су присуствовали чланови Већа, директорка, педагог, и психолог
школе.
АКТИВНОСТ
1. Анализа почетка рада школе – школска
2017/2018. година
2. Конституисање Одељењског већа другог
разреда:
-број ученика;
-полна структура (број девојака и младића);
-стани језик који уче
-заступљена изборна настава – према закону –
грађанско или верска;
-ученици који похађају наставу по ИОП-у;
-ученици уписани по здравственом упуту;
-ученици уписани по спровођењу афирмативне
акције;
3. Пружање подршке ученицима из осетљивих
група
4. Утврђивање распореда писмених провера знања
5. Разно
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА II5
1. Разматрање понашања ученика Филиповић
Дамјана и израда плана додатне подршке и
заштите.
2. Текући проблеми у одељењу.
3. Разно.
1. Анализа постигнућа ученика на крају прве
класификације, школске 2017/2018. године:
а) успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен);
б) појединачни успех ученика;
2. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, укупно и по ученику);
3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере;
4. Предлог мера за побољшање образовноваспитних резултата;
5. Анализа реализације наставе (редовна, изборна,
блок и консултативна)
6. Разно
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
12.9.2017.
.

РЕАЛИЗАТОР
директорка,
педагог, психолог,
одељењско веће
другог разреда

18.10.2017.

директорка,
педагог, психолог,
одељењско веће
одељења II5

15.11.2018.

директорка,педаго
г школе,
одељењско веће
другог разреда

23.11.2017.

директорка,
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ОДЕЉЕЊА II5
1. Допуна плана индивидуалног плана заштите –
појачаног васпитног рада за ученика Филиповић
Дамјана
1. Образовно-васпитни резултати на крају првог
полугодишта школске 2017/2018. године:
-појединачан успех ученика, и на нивоу одељења,
средња оцена одељења (позитиван, недовољан,
неоцењен);
-изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, спорт, здравствени
проблеми, укупно и по ученику);
-Предлог ученика за похвале;
-Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских
мера;
-Реализација наставног програма (редовна,
изборна, блок и консултативна) ;
-Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата и владања
ученика;
2. Анализа реализације наставе (редовна, изборна,
блок и консултативна) ;
3. Опредељење ученика садашњег другог разреда
за реализацију екскурзије у школској 2018/2019.
години, са путним правцем: Северна Италија;
4. Извештај са консултативног састанка у вези са
применом закона о основама система образовања
и васпитања (Сл. гласник, бр. 88/17) – поступање
школе приликом вођења прекршајног и кривичног
поступка, одржан 29.1.2018. у ГО Звездара, у
организацији Градске општине Звездара –
Одељења за друштвене делатности;
5. Разно.
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
ОДЕЉЕЊА II5
1. Израда мера заштите и мере појачаног
васпитног рада за ученика Филиповић Дамјана
2. Разно
1. Анализа постигнућа ученика на крају треће
класификације, школске 2017/2018. године:
- успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен);
2. Анализа изостанака ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, укупно и по ученику);
3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере;
4. Предлог мера за побољшање образовноваспитних резултата;

педагог, психолог,
одељењско веће
одељења II5
2.2.2018.

директорка,
педагог,
одељењско веће
другог разреда

19.3.2018.

директорка,
педагог, психолог,
одељењско веће
одељења II5

18.4.2018.

директорка,
педагог, психолог,
одељењско веће
другог разреда
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5. Анализа реализације наставе (редовна, изборна,
блок и консултативна)
6. Разно
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА,
24. 04. 2018.
директорка,
ОДЕЉЕЊА II5
педагог, психолог,
1. Решавање проблема у вези са учеником Јеремић
одељењско веће
Момчилом
одељења II5
2. Разно
1. Образовно-васпитни резултати на крају другог
22.6.2018.
директорка,
полугодишта школске 2017/2018. године
педагог,
- Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења
одељењско веће
(средња оцена одељења);
другог разреда
- Евидентирање ученика упућених на разредне,
поправне испите
- Изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, спорт, здравствени
проблеми - укупно и по ученику);
- Предлог ученика за похвале
- Предлог васпитних и васпитно – дисциплинских
мера;
2. Анализа реализације наставе (редовна, изборна,
блок и консултативна настава);
3. Упознавање са Правилником о испитима
Фармацеутско-физиотерапеутске школе;
4. Разно
1. Резултати разредног испита и утврђивање успеха
2.7.2018.
директорка,
за ученицу Митровић Катарину (24), ученика
педагог,
Филиповић Дамјана (25) и средње оцене одељења.
одељењско веће
2. Разно
другог разреда
Констатовано је да се настава током целе школске године одвијала по плану, и без
икаквих проблема. Реализовани су сви видови наставе, тако да је успешно завршена
школска година.
Руководилац Одељењског већа,
Весна Гамбирожа
12.2.3. Извештај о раду одељењског већа ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
У школској 2017/2018. години Одељенско веће трећег разреда је успешно радило и
реализовало све планиране активности.Одржано је укупно шест седница којима су чланови
већа редовно присуствовали и активно учествовали у раду. На одржаним седницама се
разговорло и дискутовало о следећим темама:
1. Анализа почетка рада школе – школска 2017/2018. година
2. Конституисање већа и анализа почетка рада школе у шк.2017/2018. години
3. Пружање подршке ученицима из осетљивих група
4. Утврђивање распореда писмених провера знања
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5. Образовно-васпитни резултати на крају првог, другог,трећег и четвртог
класификационог периода у шк.2016/2017. години (успех ученика,изостанци
ученика,васпитне и васпитно-дисциплинске мере,реализација
наставе(теорија,вежбе,блок настава),предлог мера за побољшање образовноваспитних резултата и владања, похвале , учешћа на такмичењима и ваннаставне
активности ученика)
6. Екскурзија за ученике будућег 4. разреда; путни правац Праг-Беч
7. Извештај са консултативног састанка у вези са применом Закона о основама система
образовања и васпитања(сл.гласник,бр.88/17)-поступање школе приликом вођења
прекршајног и кривичног поступка,одржан 29.01.2018. године у ГО Звездара
8. Упознавање са Правилником о испитима Фармацеутско'-физиотерапеутске школе
9. Резултати разредног испита и утврђивање успеха за ученицу Покимица Сару (3-2)
10. Извештај о раду већа у школској 2016/2017. години
Одржане је једна ванредне седница Одељенског већа- за одељења 3/6, 3.10.2017. године
на којој се разговарало о прилагођавању наставног плана и програма потребама и
могућностима ученика који похађају наставу по инклузивном програму и
Руководилац Одељенског већа трећег разреда
Јасна Савић
12.2.4. Извештај о раду одељењског већа ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА за школску
2017/2018.годину
У школској 2017/2018. години је одржано 6 редовних седница. Седницама су
присуствовали чланови Већа, директорка, педагог, и психолог школе.
АКТИВНОСТ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Анализа почетка рада школе – школска 2017/2018.
директорка,
година
педагог, психолог,
12.9.2017.
-Конституисање Одељенског првог разреда:
одељењско веће
- број ученика,
четвртог разреда
-број девојчица и дечака,
-страни језик који уче,
-заступљена изборна настава-према закону –
грађанско или верска,
-ученици који похађају наставу по ИОП-у,
-ученици уписани по здравственом упуту,
-ученици уписани по спровођењу афирмативне
акције
-Пружање подршке ученицима из осетљивих група
-Утврђивање распореда писмених провера (према
Правилнику о оцењивању у средњем образовању
и васпитању)
1.Образовно-васпитни резултати на крају првог
12.11.2017.го директорка,педаг
наставног периода школске 2017/2018. године
д.
ог школе,
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а) Успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен)
б) Изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, укупно и
по ученику)
в) Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских
мера
г) Реализација наставе (редовна, изборна, блок и
консултативна)
д) Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата
1.Образовно-васпитни резултати на крају првог
полугодишта школске 2017/2018. године
а) Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења
(средња оцена одељења);
б) Изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, спорт, здравствени
проблеми - укупно и по ученику);
в) Предлог ученика за похвале (похваљују се
одлични ученици и ученици који су постигли
посебне резултате у ваннаставним активностима);
г) Предлог васпитних и васпитно-дисциплинских
мера;
д) Реализација наставног програма
(редовна,изборна, блок и консултативна);
ђ) Усвајање предлога мера за побољшање
образовно-васпитних резултата и владања ученика.
1.Образовно-васпитни резултати на крају трећег
наставног периода школске 2016/2017. године
а) Успех ученика на нивоу одељења (позитиван,
недовољан, неоцењен)
б) Изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, укупно и по ученику)
в)Васпитне и васпитно-дисциплинске мере
г) Реализација планираних и одржаних часова
редовне, изборне, блок наставе и консултација
1.Образовно-васпитни резултати на крају другог
полугодишта школске 2017/2018. год.
а) Појединачан успех ученика, и на нивоу одељења
(средња оцена одељења);
б) Изостанци ученика на нивоу одељења
(оправдани, неоправдани, спорт, здравствени
проблеми - укупно и по ученику);
в) Предлог васпитних и васпитно – дисциплинских
мера;
г) Реализација наставног програма (редовна,
изборна, блок и консултативна настава);

одељењско веће
четвртог разреда

02.2.2018.год.

директорка,
педагог,
одељењско веће
четвртог разреда

18.4.2018.год.

директорка,
педагог, психолог,
одељењско веће
четвртог разреда

01.06.2018.год.

директорка,
педагог,
одељењско веће
четвртог раз.
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2.Предлог ученика за похвале,ученика
генерације,ученика смера
3.Разно
1.Постигнути резултати на матурском испиту у
12.6.2018.год. директорка,
јунском испитном року
педагог,
А)постигнут успех на нивоу образовног профила,на
одељењско веће
нивоу одељења,појединачан успех ученика
четвртог разреда
Б)постигнути резултату на испиту српског језика и
књижевности,испита за проверу стручно-теоријских
знања и матурског практичног рада
В)предлог ученика за похвале-похваљују се ученици
са одличном усоехом
Г)проглашење ученика генерације,ученика
образовног профила и носиоца дипломе Вук
Караџић
2.Разно
Констатовано је да се настава током целе школске године одвијала по плану, и без
икаквих проблема. Реализовани су сви видови наставе, тако да је успешно завршена и ова
школска година.
Руководилац Одељењског већа,
Горан Марић

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
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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 на паное је представљао један од начина да родитељ прати
рад свог детета у школи.
9-Приредбе и угледни часови

10-Предавања и трибине

Реализовано је преко 20 угледних часова, 15 скупова, трибина, предавања, 2 изложбе и 6
хуманитарних акција. Кад год је организовано предавање или трибина у нашој школи или
ван ње и родитељи наших ученика су били позивани, а некада су и сами организатори
догађаја.
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.
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13.1. Извештај о раду САВЕТА РОДИТЕЉА
Време
Активности
реализације

I седница
20.09.2017.год

- Верификација мандата : Конституисање Савета родитеља
школске 2017/2018. године – извештај са родитељских
састанака о избору представника родитеља ученика првог
разреда у Савет родитеља – избор нових чланова,
сагласност на чланство досадашњих представника и избор
нових представника родитеља ученика другог, трећег и
четвртог разреда; престанак својства чланова Савета
родитеља ученика који су завршили школовање;

Носиоци
активности

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

- Усвајање записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско – физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 30. 08. 2017.године;
- Формирање комисије за спровођење гласања у процедури
предлога представника родитеља ученика у Школски одбор;
- Предлог представника родитеља ученика у Школски одбор
тајним изјашњавањем (два представник родитеља)
-Бира се председник и заменик председника Савета
родитеља
- Извештај комисије за спровођење гласања;
- Усвајање Извештаја о реализованој екскурзији ученика
четвртог разреда итрећег разреда образовног профила
масер – матуранти Фармацеутско – физиотерапеутске школе
у Београду, са путним правцем: Будимпешта – Беч – Сент
Андреја;
- Анализа почетка рада установе, школска 2017/2018.
година;
- Одлука о спецификацији трошкова (висина износа
средстава) за први, други, трећи и четврти разред
Фармацеутско – физиотерапеутске школе у Београду, –
„ученички динар“, за школску 2017/2018. годину:
-ђачке униформе за ученике првог разреда, осигурање
ученика, обезбеђење, ђачки ормарићи, на предлог
Савета родитеља;
- Закључење Уговора са спортским центрима о закупу сала у
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складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“, бр. 68/15);
- Савет родитеља Општине Звездара;
-Текућа питања
- Електронски дневник
- Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 20.09.2017. године;

II седница
11.12.2017.год.

-Решење Скупштине града Београда о Именовању чланова
Школског одбора Фармацеутско - физиотерапеутске школе у
Београду, представник из реда родитеља у Школски одбор;
-Извештај о образовно – васпитним резултатима ученика на
крају првог класификационог периода школске 2017/2018.
године;

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

-Формирање Савета родитеља Звездаре и допис МПНТР
(чл.111 ЗОСОВ, „Сл.гл.РС“ бр.88/2017);
- Усвајање Извештаја о остваривању екскурзије ученика
трећег разреда Фармацеутско – физиотерапеутске школе у
Београду, са путним правцима Северна Италија, за школску
2017/2018. годину;
- Усвајање Записника о редовним инспекцијским
надзорима, за школску 2017/2018. год;
- Текућа питања
- Усвајање записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско – физиотерапеутске школе у
Београду одржане дана 11. 12. 2017.године;
III седница
21.02.2018.год.

- Извештај о образовно – васпитним резултатима ученика на
крају првог полугодишта школске 2017/2018. године;

Чланови Савета
родитеља;

- Сагласност на програм и организовање екскурзије за
ученике садашњег другог и трећег разреда, а будућег трећег
и четвртог разреда, школске 2018/2019. године;

Директорка
школе

- Избор члана комисије Формирање комисије ( испред
Савета родитеља за избор Ученика генерације, образовних
профила и најбољег спортисте) Фармацеутско –
физиотерапеутске школе у Београду, за школску 2017/2018.
годину;
- Разматрање и усвајање програма понуде прославе
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Матурске вечери;
- Записник о инспекцијском надзору МУП – а Сектор за
ванредне ситуације
– Записник о редовном просветном инспекцијском надзору;
- Текућа питања
- ЈН за пружање услуге: физичко техничко обезбеђење у
Фармацеутско – физиотерапеутској школи у Београду
- Извештај о реализацији ЈН Текућег одржавања тоалета
и радова у сутерену установе
- Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 21.02.2018. године у 17:00 часова;
IV седница
14.05.2018.год.

- Извештај о образовно – васпитним резултатима ученика на
крају трећег наставног периода, школске 2017/2018. године;
- Сагласност на избор агенције и цену екскурзије за ученике
садашњег другог и трећег разреда, а будућег трећег и
четвртог разреда Фармацеутско – физиотерапеутске школе,
школске 2018/2019. године у свему у складу са расписаном
ЈН;

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

- Одлука – висина дневница и трошкови за реализацију
екскурзије за ученике садашњег другог и трећег разреда, а
будућег трећег и четвртог разреда Фармацеутско –
физиотерапеутске школе, школске 2018/2019. године у
свему у складу са расписаном ЈН.;
- Пословник о раду Савета родитеља;
- Текућа питања:
- Упис ученика у Фармацеутско – физиотерапеутску
школу, школска 2018/2019. година;
- Сагласност на избор најповољније понуде
фотографисање ученика Фармацеутско – физиотерапеутске
школе;
- Активности Савета родитеља ГОЗвездара;
- Испраћај матураната;
- Предаја документације у периоду од 21. до
31.05.2018.године за Ученика генерације на нивоу школе;
Ученика генерације по образовним профилима; Ученика –
спортисту и најбољег Ученика у ваннаставним активностима,
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а 05.06.2018.год. (уторак) у 14,00 часова– састанак чланова
Комисије и истицање прелиминарних резултата.

- Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско-физиотерапеутске школе у
Београду, одржане дана 14.05.2018. године у 17:00 часова;
- Извештај о образовно – васпитним резултатима ученика на
крају школске 2017/2018. године;
V седница
5.07.2018.год.

- Припреме за реализацију екскурзије у односу на
Сагласност на избор агенције и цену екскурзије за ученике
садашњег другог и трећег разреда, а будућег трећег и
четвртог разреда Фармацеутско – физиотерапеутске школе,
школске 2018/2019. године у свему у складу са расписаном
ЈН;

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
школе

- Разматрање другог Извештаја о раду директорке
Фармацеутско - физиотерапеутске школе и раду установе за
школску 2017/2018. годину;
- Извод из регистра одобрених уџбеника;
-Разматрање предлога Школског програма 2018-2022;
- Разматрање Извештаја о намени коришћења средстава
родитељског динара;
- Текућа питања:

- Усвајање Записника са претходне седнице Савета
родитеља Фармацеутско -физиотерапеутске школе у
30.08.2018.год. Београду одржане дана 05. 07.2018. године;
VI седница

Чланови Савета
родитеља;
Директорка
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школе
- Усвајање Извештаја о раду Савета родитеља, школска
2017/2018. година;
- Разматрање и усвајање Извештаја о
Годишњег плана рада Школе за школску
годину;

остваривању
2017/2018.

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директорке
школе за школску 2017/2018. годину
- Доношење Годишњег плана рада Фармацеутско физиотерапеутске школе
у
Београду
за школску
2018/2019. годину:




Развојни план школе
Школски програм

- Доношење Годишњег плана и програма рада директорке
Фармацеутско – физиотерапеутске школе за школску
2018/2019. годину;
- Усвајање плана рада Савета родитеља за школску 20182019.годину;
- Усвајање Плана стручног усавршавања запослених и
усвајање извештаја о његовом остваривању;
- Извештај о упису ученика, школска 2018/2019. година;
- Усвајање Годишњег извештаја о самовредновању рада
Фармацеутско – физиотерапеутске школе, за школску
2017/2018. годину;
- Разно
- последње припреме за реализацију екскурзија
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14.Извештај о раду УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА школска 2017/2018.год.
Током школске 2017/2018.године одржано је осам седница. Рад парламента протекао
је у доброј атмосвери. Рад се одвијао кроз тимски рад, подршку ментора: Мелите
Ранђеловић-педагога, Биљане Васић-наставнце .
Време
реализације
Септембар

Октобар

Децембар

Активности

Реализатори

Берза књига, Први састанак Ученичког
парламента, Школски одбор

Чланови парламента, педагог
школе Мелита Ранђеловић,
ментор Биљана Васић, директорка
школе Бињана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора
Чланови парламента, педагог
школе Мелита Ранђеловић,
ментор Биљана Васић

“Дечја недеља” (седница), Други састанак
Ученичког парламента, Међународни дан
девојчица (радионица), Генерална
скупштина УНСС-а
Трећи састанак ученичког парламента,
Међународни дан
волонтера(манифестација,Општина
Звездара), Четврти састанак Ученичког
парламента, Анкета “Познавање Ученичког
парламента”, Школски одбор, Украшавање
школе за Новогодишње празнике
Школски одбор

Јануар

Фебруар

Школски одбор, Пети састанак Ученичког
парламента

Школски одбор
Април

Мај

Шести састанак Ученичког парламента,
Први састанак Матурског тима,
Испраћај матураната, Школски одбор

Јун

Писање извештаја о раду
Предлог активности за наредну школску
годину

Чланови парламента, педагог
школе Мелита Ранђеловић,
ментор Биљана Васић, директорка
школе Бињана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора,
чланови Волонтерског тима
Чланови парламента, директорка
школе Биљана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора
Чланови парламента, педагог
школе Мелита Ранђеловић,
ментор Биљана Васић, директорка
школе Бињана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора
Чланови парламента, директорка
школе Биљана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора
Чланови парламента, педагог
школе Мелита Ранђеловић,
ментор Биљана Васић, директорка
школе Бињана Вукосављевић и
остали чланови Школског одбора,
други наставници у школи
Чланови парламента

Председница Ученичког парламента, Ања Милановић
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15.Извештај о раду ВОЛОНТЕРСКОГ ТИМА
Извештај о раду Волонтерског тима за школску 2017/2018. годину:
22. и 23.септембар-Вукови дани
28. септембар-представа за глувонеме „Додирујемо се чиме, сновима“
29. септембар-манифестација „ И ја сам дете са кве планете“
12. октобар- BOSI фест
14.октобар-хуманитарна акција сакупљања хране за угрожене са Плавом шкољком
15.октобар- хуманитарна акција сакупљања хране за угрожене са Плавом шкољком
21.okтобар- СЦ Бањица са Плавом шкољком
1.новембар- Звездине игре са Плавом шкољком
20.новембар- Светски дан деце на Новом Београду „ Не ругај се“
21.новембар- Промоција књиге мале девојчице у Скупштини града
21.децембар- прављење новогодишњих украса са слабовидом децом
8.март-радионица у Волонтерском сервису Звездара
8.март- DKC са Плавом шкољком
16.март- уводни час за радионице у СЦ Олимп
24.март- Нови Београд, прављење цртежа са децом
21.април- волонтирање на 31. београдском маратону
20.април- манифестација у Јакову
4-10.јуна- волонтирање на Европском првенству у кајаку и паракајаку
6-9.jуна-волонтирање на Европској конференцији за цистичну фиброзу

Руководилац Волонтерског тима:
Наставник, Радмила Панзаловић

16. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ФАКУЛТАТИВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
16.1. Екскурзија
Током школске 2017/2018.године реализоване су ексурзије: за ученике трећег разреда и за
ученике четвртог разреда.
16.1.1. Извештај о реализованој екскурзији БУДИМПЕШТА-СЕНТ АНДРЕЈА-БЕЧ
Ексурзија на дестинацији Будимпешта-Сент Анреја-Беч реализована је за ученике трећих
разреда. Реализована јеу периоду 4.09.2017. – 8. 09. 2017.године, у трајању од четири дана.
Циљ екскурзије : упознавање ученика са културним и историјским особеностима
Будимпеште и Беча. Упознавање са животом и радом људи у тим срединама. Развијање
позитивног односа према културним, естетским вредностима двеју држава.
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Екскурзија је реализована према програму:
1.дан, - БЕОГРАД – БУДИМПЕШТА – Полазак у раним јутарњим часовима. Дневна вожња
кроз Војводину према Мађарској. По доласку у Будимпешту смештај у хотел.Након смештаја
панорамски обилазакБудимпеште: Будимски дворац (Краљевска палата), Рибља кула,
Цитадела, Парламент (није предвиђен групни улаз), Трг Хероја, Опера, црква Матије
Корвина. Након обиласка слободно послеподне.Повратак у хотел. Вечера.
Дискотека.Ноћење.
2.дан, - БЕЧ – Доручак.Након доручка полазак ка Бечу.По доласку панорамски обилазак
града: дворац Белведере, Опера, зимска резиденција Хабсбурговаца – Хофбрук, Трг Марије
Терезије, Парламент, Градска кућа, јеврејска четврт, забавни парк Пратер, Хундертвасер,
нови део града, Дунавски торањ... – Стефанова катедрала, Стефанов трг и Кертнер
улица.Након обиласка слободно послеподне. Повратак у хотел. Вечера.Ноћење.
3.дан, - БУДИМПЕШТА – СЕНТ АНДРЕЈА – Доручак. Полазак из Будимпеште за Сент Андреју.
Обилазак Сент Андреје: Трг Вука Караџића, Пожаревачка црква, родна кућа Јаше Игњатовић,
Благовештанска црква, Београдска црква. У последневним часовима повратак у хотел.
Вечера. Вожња бродом Дунавом испод познатих прелепих будимпештанских мостова.
Ноћење.
4. дан – БУДИМПЕШТА - БЕОГРАД – Доручак. Напуштање хотела. Слободно време . У
подневним часовима полазак за Београд. Дневна вожња кроз Мађарску и Војводину према
Београду. Долазак у Београд око 22 00 часа.
Екскурзија је реализована по плану и програму. Циљеви екскурзије у потпуности су
реализовани, Након реализоване екскурзије спроведена је анкета међу ученицима који су
ишли на екскурзију. Резултати анкете показују да су ученици били задовољни организацијом
екскурзије, њеним садржајем и реализацијом.

16.1.2. Извештај о реализованој екскурзији СЕВЕРНА ИТАЛИЈА
Ексурзија на дестинацији Северна Италија ч реализована је за ученике завршних разреда .
Реализована јеу периоду 21.09.2017. – 24. 09. 2017.године, у трајању од четири дана.
Циљ екскурзије : Упознавање са животом и радом људиу Италији . Упознавање са богатом
културно- историјским наслеђем. Развијање позитивног односа према културним, естетским
вредностима Италије.
Екскурзија је реализована према програму:
1. дан:Београд – Трст – Лидо ди Јесоло
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Полазак у раним јутарњим часовима испред школе. Дневна вожња кроз Хрватску и
Словенију. Долазак у Трст. По доласку пешачко разгледање града: Трг уједињења, Понте
Росо, црква Св. Спиридона, Лука... У раним послеподневним часовима наставак путовања до
тржног центра у близини места Палманова. Долазак у вечерњим часовима у Лидо ди
Јесоло. Смештај у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.
2. дан : Лидо ди Јесоло – Венеција – Лидо ди Јесоло
Доручак. Напуштање хотела и полазак за Венецију. Долазак у луку Пунто Сабионе, вожња
бродом до венецијанског пристаништа. Обилазак Венеције: мост уздаха, Дуждева палата, ,
Трг Светог Марка, црква Светог Марка, мост Риалто, црква Санта Мариа делла Салуте,... У
послеподневним часовима повратак у Лидо ди Јесоло.Вечера. Дискотека. Ноћење.
3. дан: Лидо ди Јесоло – Падова - Верона
Након доручка напуштање хотела и полазак за Падову. По доласку обилазак града: Трг
Прато дела Вале, катедрала Св. Антонија Падованског, Универзитет, некадашњи
парламент... Наставак путовања за Верону. По доласку обилазак града: амфитеатар Арена
Трг Бра, Трг Ербе, пијаца ди Данте, Јулијина кућа... Након обиласка Вероне смештај у хотел.
Вечера. Ноћење.
4. дан: Верона - Језеро Гарда - Београд
Доручак. Напуштање хотела. Обилазак језера Гарда. Након обиласка полазак за Београд
кроз Словенију и Хрватску. Долазак у Београд у вечерњим сатима.
Екскурзија је реализована по плану и програму. Циљеви екскурзије у потпуности су
реализовани, Након реализоване екскурзије спроведена је анкета међу ученицима који су
ишли на екскурзију. Резултати анкете показују да су ученици били задовољни организацијом
екскурзије, њеним садржајем и реализацијом.

16.2. Факултативно учење КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
На основу меморандума о сарадњи поводом реализације пилот пројекта: ,,Учење
кинеског језика у школама у Републици Србији”(анекси 6,7) закљученом дана 14.марта
2012.год. између МПНТР РС и Ханбан Института Конфучије Народне Републике Кине и на
основу Изјаве Биљане Вукосављевић, директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе из
Београда, Амбасади Народне Републике Кине-Одељењу за образовање, од другог
полугодишта шк.2016/17.год. се уводи кинески језик као факултативни предмет.
Факултативно учење кинеској језика у Фармацеутско-физиотерапеутској школи, током
школске 2017/2018.године, реализовано је кроз следеће актиивности:
- На почетку школске године,у септембру месецу, урађена је јавна промоција учења
кинеског језика.У промоцији су учествовали ученици који су у претходној школској години
похађали наставу кинеског језика.
- На основу показаног интересовања формиране су две групе: почетна група, напредна група.
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- Реализација наставе почела је од октобра месеца 2017.године у терминима : среда 13.0014.00 часова и четвртак 15.00-16.00 часова.
- настава је реализована у периоду октобар 2017.год. - јун 2018.год.
Од јануара 2018.године дошло је до промене наставнице кинеског језика. Од јануара
месеца наставу , уместо Кинеске амбасаде, реализује Институт Конфучије.
- Наставу су похађале ученице : Јована Милевић, Анђела Сорак, Александра Родић,
Достана Николић, Сања Лукић.
- Током Светосавске недеље ученици су приказали своја постигнућа и знање кинеског језика,
учешћем на завршној приредби поводом обележавања школске славе.
- У јуну месецу (23.јун 2018.год.)одржано је регионално такмичење Chinese Bridge.
Такмичење је одржано у Петој београдској гимназији.
Две ученице Фармацеутско-физиотерапеутске школе учествовале су на такмичењу. Ученица
Достана Николић освојила је друго место.
Координаторка, Снежана Грдинић

16.3. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
16.2.1. Извештај о раду секције за eнглески језик
Након конституисања рада секције за енглески језик, English Club, у октобру 2017.
установљени су циљеви и задаци.
Оформљен је тим вршњачких едукатора који су понудили помоћ у допунској настави за
ученике са слабијим знањем енглеског језика.
Чланови секције су направили и успешно реализовали презентације на тему: Презентација
билингвалне наставе и заступљених предмета.
Уреднички тим Блога секције English studio https://sppenglishstudio.wordpress.com/, наставио
је да ради у истом саставу, сачињен од ученика III2 одељења. Циљ рада на блогу, који је у
ствари облик Online часописа, јесте усмеравање ученика на употребљиве сајтове, on line
речнике, видео клипове и разне друге садржаје који су корисни за учење страног језика и
изван учионице.
У оквиру Светосавске недеље, чланови секције за енглески језик и чланови Стручног већа за
стране језике, ангажовали су се око припреме, превода на енглески језик, организације и
реализације поздравног говора на отварању изложбе на тему значајних жена у српској
историји,
У оквиру секције, ученици су се пријавили на 6. међународно такмичење из енглеског језика
Hippo 2018. Поред огромне конкуренције пријављених учесника из земаља бивше
Југославије, Бугарске, Италије, Бразила, и других, ученице Аница Дунђер из IV2 и Aња
Митровић из II2 пласирале су се у полуфинално такмичење. И остали ученици су остварили
завидан резултат. Сви такмичари су пуно научили и допринели промовисању школе.
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Руководилац секције за енглески језик, Зорица Ђукић
16.2.2. Извештај о раду секције ХОР (МУЗИЧКА УМЕТНОСТ)
У току школске 2017/2018. године реализовани су основни задаци који су постављени на
почетку школске године.
Kрајем септембра месеца је извршена аудиција ученика за школски хор. Констатовано је да
је интересовање ученика за ову ваннаставну активност задовољавајуће.
Селекција је извршена према музичким способностима ученика. Настава хора се
одржавала кроз два часа недељно, распоређена у два дана у недељи (уторком и четвртком).
Први час (уторком) увек су представљале техничке вежбе (основна распевавања,
интонативне вежбе, вокализе и етиде). Други час (четвртком) одржавао се као заједничка
проба хора, 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 октобру су почеле и припреме за такмичење и наступ на музичком фестивалу „Први глас
Звездаре“. Крајем новембра месеца, на поменутом фестивалу, у категорији индивидуални
наступ учествовалo je пет наших ученица: Марија Новаковић (I година), Кристина Стојановић,
Марина Mитић и Мина Јовановић (III година) и Татјана Јашић (IV година). Све ученице су
имале успешан и запажен наступ а ученица Марија Новаковић (I година –физиотерапеутски
смер) је освојила II награду у категорији такмичења песама етно музичког жанра. Такође је
важно напоменути да су и остали ученици наше школе били присутни у великом броју као
публика и подршка ученицама на поменутом фестивалу.
У новембру су почеле припреме школског хора за прославу школске славе „св.Саве“
у
јануару месецу. Увежбаване су „Химна св.Сави“ у аранжману за хор-двогласно, духовна
композиција „Кирие елеисон“-двогласно и три народне песме за соло наступ једногласно и
двогласно. Поред ових композиција које су интензивно увежбаване за школску славу, на
хору се певала још и званична химна Србије „Боже правде“,
У јануару су интензивиране припреме школског хора и солиста за прославу школске славе
27. јануара. У сарадњи са Стручним већем за српски језик и књижевност Фармацеутско
физиотерапеутске школе и Грађевинске техничке школе, организован је заједнички
наступ хорова обе школе. На званичној приредби 26.01.2018.год. у ГТШ-школи гостовали су
чланови хора ФФШ-школе. Након тога, 27.01.2018.год. су ђаци ГТШ-школе били гости
завршне приредбе Светосавских дана у ФФШ школи. Организација обе приредбе је
успешно реализована.
У фебруару и марту месецу је интензивно припреман програм за прославу „Дана школе“ГТШ школе „Бранко Жежељ“., И хор и солисти су још једном заблистали на званичној
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приредби 14.03.2018.год. и показали велику мотивисаност за уметност, талентованост а и
свестраност, нарочито по питању извођења композиција различитих музичких жанрова.
Са најталентованијим ученицама је и наредна два месеца настављен рад кроз припрему
индивидуалних наступа а према личним афинитетима. Програм за ове наступе је увек био
реализован у складу са жељом и могућностима ученица које индивидуално наступају.
На крају школске године извршена је анализа рада музичке секције и са задовољством је
закључено је да је већина задатака успешно реализована.
Проф. Ана Ерор
16.2.3. Извештај о раду ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Током школске године реализоване су следеће активности:
ВРЕМЕ
Септембар
Октобар
Новембар
Новембар
Децембар

Jануар
Фебруар
март

Април
мај
јун

АКТИВНОСТ
-Формирање групе
-Практичан рад(припрема за предстојеће изложбе)
-Изложба ученичких радова I године у холу школе
-Израда паноа за хол школе
-Изложба ученичких радова I године у холу школе
-Израда паноа за хол школе
-Израда новогодишњих честитки
-Продајна изложба новогодишњих честитки у холу школе
хуманитарног карактера
-Завршна изложба ученичких радова на крају I полугодишта
-Осликавање и декорисање дрвених јаја
-Хуманитарна изложба поводом Ускрса, осликаних дрвених јаја(
секција се удружује са изборним предметом грађанско
васпитање)
-Практичан рад
-Селекција радова за такмичење
-Завршна изложба
Наставница, Славица Марковић

16.2.4.Извештај о раду ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
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 некој слободној учионици.
Активности током шк.године :
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1. Настављена сарадња са Хемијским факултетом : посета отвореним лабораторијама и
проналажења ментора за истраживачке радове даровитих ученика. Отворене лабораторијерадионица BASF нам је уделила захвалницу за сарадњу на пригодном програму
(09.06.2018.).
2. Сарадња са Факултетом за Физичку хемију , пројекат : Наука око нас 9“ (
04.11.2017.).Посета и учествовање у радионицама:
Мој ауто иде на диносауруса,а твој? Истине и заблуде о радиоактивности
3. Сарадња са ИЦ Петница : (новембар 2018.)
Тамару,2-2. Ученица позвана на припремни семинар.

Препорука за ученицу Богдановић

4. Учешће на радионици у организацији Центра изврсности за храну и молекуларну
биотехнологију на Хемијском факултету: Загађивачи,фортификатори и адултератори хране –
актуелно стање ( 23.11.2017.)
5. Учешће на радионици Зелена хемија Србија , Српско хемијско друштво и Привредна
комора Србије (12.12.2017.)
6. Организација и реализација јавног часа: Сима Лозанић у српској науци и култури
(30.01.2018.)
7. Учешће на Сајму образовања средњих стручних школа (март 2018.)
8. Учешће на јавном часу Хемија и магија, колегинице из XIII београдске гимназије
(13.06.2018.)

Руководилац секције: Александра Ракићевић
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16.2.5.Извештај о раду СЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-

новембар 2017. године састанак чланова секције и договор о предстојећим
активностима на пројекту Алергене врсте биљака у нашој околини
фебруар-март израда календара полена за територију Зелено брдо за 2017. годину
април 2018. године – поређење резултата нивоа полена у ваздуху за област Зелено
брдо од 2013 до 2017. године
мај 2018. године извођење закључака донетих на основу истраживања у оквиру
пројекта Алергене врсте биљака у нашој околини.
Ментор: Смиљана Соларов

16.2.6. Извештај о раду СЕКЦИЈА ЗА ЛЕКОВИТО БИЉЕ “Екофлора“
Школска 2017/18. година је још једна успешна година рада наше секције. Кроз разне
активности успеле смо да проширимо знање наших чланова(ученици фармацеутског смераодељења: 2-1,2-2,2-3,3-1,3-2) из области фитотерапије, промовишемо здрав начин живота и
употребу лековитог биља у превенцији и лечењу, утичемо на развој еколошке свести и
наставимо успешну сарадњу са установама које се баве заштитом, производњом, прерадом
и истраживањем лековитог биља. Успоставиле смо сарадњу са другим медицинским
школама кроз рад у пројекту Медио медика који као међушколски пројекат промовише
интегративни приступ настави, сарадњуу међу школам, мултидисциплинарност и развој
међупредметних компетенција. Продубљивање знања и вештина из области ИКТ-а
остварле смо кроз учешће у пројекту Викигимназијалац. Реализовале смо следеће
активности:
АКТИВНОСТ
Договор о раду секције у
шк.2017/2018.
Пришреме за рад у пројекту
Медио- медика на тему Примена
лековитог биља у хормонском
дисбалансу код жена

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
7.09.2017.
14.09.2017.

Пришреме за рад у пројекту
Медиомедика
на
тему
Метаболички синдром код жена

21.09.2018

Сусрет

23.09.2017.

учесника

у

пројекту

РЕАЛИЗАТОР
Ментори и чланови секције
Ментори Маријана
Мичосављевић и Јасна Савић и
чланови секције,ментори и
ученици Медицинске школе из
Београда и Параћина
Ментори Маријана
Мичосављевић и Јасна Савић,
Рената Дероња и чланови
секције,ментори и ученици
Медицинске школе из Београда и
Сремске Митровице
Ментори Маријана
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Медио-Медика и рад на темама

Мичосављевић и Јасна Савић и
чланови секције,педагог школе
Мелита Ранђеловић,др спец.
Рената Дероња,ментори и
ученици Медицинске школе из
Београда , Сремске Митровице
,Параћина и Вршца

Обука за објављивање текстова
на Викимедији и предлози за
избор тема
Сусрет учесника у пројекту
Медио-Медика

17.10.2017.

Ментори и чланови секције

28.10.2017.

Радионица“Козметичко
стваралаштво“
Израда презентација за теме у
оквиру пројекта Медио медика
Израда презентација за теме у
оквиру пројекта Медио медика
Припрема
за
реализацију
огледног часа
Припрема
за
реализацију
огледног часа
Израда плаката за изложбу
Српски научни хербаријум
Угледни час „Корени српске
биологије“
Избор тема за писање чланка на
Викимедији;слузи и
екстрактивни препарати

20.12.2017.

Ментори Маријана
Мичосављевић и Јасна Савић и
чланови секције,педагог школе
Мелита Ранђеловић,др спец.
Рената Дероња,ментори и
ученици Медицинске школе из
Београда , Сремске Митровице
,Параћина и Вршца
Ментори и чланови секције

1.12.2017.

Ментори и чланови секције

4.12.2017.

Ментори и чланови секције

9.01.2018.

Ментори и чланови секције

17.01.2018.

Ментори и чланови секције

19.01.2018.

Ментори и чланови секције

24.01.2019..

Ментори и чланови секције

24.05.2019..

Ментори и чланови секције

Ментори:
dipl.ph spec. Маријана Милосављевић
mr sc.pharm. Јасна Савић
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16.2.7.Извештај о раду ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

Време реализације и реализатори

Активности


Усвојање плана и програма лигвистичке
секције.



Усвојање плана и програма градива за
такмичење из Језика и језичке културе
Обрада података започетих
лингвистичких истраживања „ Речи које чувају културну баштину “

СЕПТЕМБАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић
СЕПТЕМБАР
Веће професора српског језика и књижевности




ОКТОБАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



Финално обрађивање лингвистичког
истраживања

ОКТОБАР
Веће професора српског језика и књижевности




Општи појмови о језику -1.раз
Почетак стандардизације српског
књижевног језика-2.раз.
Грађење речи-3.раз.
Падежни систем-4.раз.
Презентација оствареног пројекта.
Обједињавање пројеката
Аплицирање на републички конкурс
такмичења лингвистичких секција

НОВЕМБАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић






НОВЕМБАР
Веће професора српског језика и књижевности






ДЕЦЕМБАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



ДЕЦЕМБАР
Веће професора српског језика и књижевности





ЈАНУАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић
ЈАНУАР
Веће професора српског језика и књижевности

Дијалекти српског језика-1.раз
Морфологија-Врсте речи -2.раз.
Семантички и формални односи међу
лексемама.-3.раз.
Граматичка и семантичка конгруенција
-4.раз.
Планирање рада на новим линв.
пројектима




Фонетика и фонологија - 1.раз
Придеви и придевске категорије-2.раз.
Формални односи међу лексемама.3.раз.
Систем зависних реченица -4.раз.
Проучавање стручне литературе




Морфологија- 1.раз
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Осноне карактеристике деклинације и



ФЕБРУАР
08.02.
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић
ФЕБРУАР
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић
ФЕБРУАР
03.02.
Ментор лингвистичке секције – присуство као
иницијатор партнерског пројекта Речи које
чувају културно наслеђе и часописа који
описује поменути пројекат Ј.Стојиљковић
ФЕБРУАР
Веће професора српског језика и књижевности

ФЕБРУАР
21.02.
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић
Ментор библиотечке секције Б. Лукић












МАРТ
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



МАРТ
 Ј.Стојиљковић
 Веће професора српског језика и
књижевности



МАРТ
12.03. Школско такмичење Језика и језичке
културе
Веће професора српског језика и књижевности:
Ј.Стојиљковић,Д.Пешић
Јовановић,И.Милојевић,Б.Лукић, К. Шошкић



МАРТ
24.03.Општинско такмичење из Језика и
језичке културе
 Ментор ¼ Б.Лукић
 Ментор трећег разреда Д. Пешић
Јовановић










компарације-2.раз.
Метафорична и метонимијска
значења.-3.раз.
Систем независних реченица-4.раз.
Додела Треће републичке награде
лингвистичкој секцији школе
Предавање о лексичкој,књижевној и
концептуалној метафори
Промоција часописа ВИД на
Светосавској академији у Штутгарту;
Предузетничка активност чланова
лингвистичке секције Фармацеутско –
физиотерапеутске школе и ученика
партнерске школе у пројекту „ Школа
Вук и Доситеј“
Синтакса- 1.раз
Растављање речи на крају ретка-2.раз.
Основни појмови о терминологији и
терминима,фразеологизми.-3.раз.
Глаголска времена и начини-4.раз.
Обележавање дана матерњег језика
промовисањем пројекта лингвистичке
секције» Пројекат Плаво – о
мањинским језицима – Негујмо језик
као културно наслеђе» у корелацији са
библиотечком секцијом у оквиру акције
« Читај гласно»
Проналажење матерјала кроз еистраживање ( На Дрини ћуприја ероман)
Координација са школама општина
Звездара, Горцка,Врачар
Организација Општинског такмичења
На школском такмичењу учествовала су
22 ученика из
одељења:1/4,2/1,2/2,3/1,3/2,3/4 и 4/2
Припреме за Општинско такмичење из
Језика и језичке културе – менторски
рад
На Општинском такмичењу из Језика и
језичке културе учествовали су:
Милица Недељковић ¼, Николић
Кристина ¼
Бојана Лазић3/1,Уна Мијаиловић3/1,
Ненад Симионовић ¾,Теодора
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Ментор 2/2 Ивана Милојевић
Ментор четвртог разреда
Ј.Стојиљковић
Ментор Ксенија Шошкић 1/2




АПРИЛ
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић








АПРИЛ
28.4.
 Ментор трећег разреда Д. Пешић
Јовановић
 Ментор 2/2 Ивана Милојевић
 Ментор 1/2Ксенија Шошкић





Сићовић3/2,треће место
Марија Миловановић2/2
Анђела Крсмановић4/2, Дијана
Мехмеди4/2
Ања Радић1/2, друго место;Марина
Трајковић друго место1/2;Исидора
Спасојевић,
Прикупљање истраживачке грађе
Презентација лингвистичких пројеката

Окружно такмичење из Језика и
језичке културе учесници:
Марина Бабић 3/1,друго место;
Теодора Сићовић3/2; Марија
Миловановић 2/2; Ања Радић1/2;
Марина Трајковић 1/2
Припреме за Републичко такмичење
из Језика и језичке културе менторски рад

МАЈ
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



Индивидуални рад ученика на
истраживачкој грађи

МАЈ
27.05.
 Ментор трећег разреда Д. Пешић
Јовановић



Републичко такмичење из Језика и
језичке културе
Учешће Марина Бабић 3/1

ЈУН
29.06.
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



ЈУЛ
03
Ментор лингвистичке секције Ј.Стојиљковић



Презентација лингвистичког,
коауторског пројекта „ О развоју
метафоричке компетенције чланова
лингвистичке секције школе“
Присуство ментора конференцији „
Развој језичких компетенција код
ученика основне школе“ ЗОУВа и
ТЕМПУСа

ЈУН/АВГУСТ

Веће професора српског језика и књижевности

Анализа остварених резултата и стручних
усавршавања до краја школске
2017/2018.године
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Обједињени радни наслов пројеката
Човек је призма која даје лековитост језичком спектру
Београд, новембар 2017.
Човек је призма која даје лековитост језичком спектру
Радни императив метафора као концептуална,друштвена,културна,телесна појава на
различитим језичким нивоима
Како разумети наслов?! Као концептуалну метафору ЧОВЕК ЈЕ ПРИЗМА. Дефинисан у Речнику
Матице српске као“...друштвено биће које мисли,говори и располаже способношћу да
ствара оруђа и да се њима служи у процесу рада“, у граматикама као појединац који
језиком „изражава мисли и осећања;сазнања о себи самом, природи и друштву реаговања
на појаве и људе око себе,концеп човек у стурктурној метафори може да се спозна као онај
који језиком кроз себе разлаже језичке функције кроз спектар. Као најсавршеније средство
комуникације и споразумевања међу људима језик се може поистоветити са белом
светлошћу која кроз човека као призму „прелама“ језик кроз његове основне функције
1) Когнитивну и експресивну ( преко језика изражавамо своје мисли и осећања)
2) Акумулативну јер језик чува оно што представља културно наслеђе и историју једног
народа
3) Комуникативну функцију јер комуникацијом једни са другима добијамо ону
лековитост која је у основи хуманости и емпатије
Језички спектар је начин на који човек користи језик и остварује комуникативну
функцију
Наш рад јесте језички спектар. У њему су садржани појединачни и колективни радови
чланова секције и у овом концептуалном делу нису хронолошки поређани већ по
бојама спектра:
1) Пројекат Бело: Рад садржи иницијативу ученика одељења 2/3 да слабовидом
другу помогну да што тачније и лакше усвоји стручна знања и вештине. Пројекат
садржи упознавање наставника и ученика са Брајевим писмом и наставним и
дидактичким средствима за људе са овом врстом инвалидитета. Такође се бави и
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2)

3)

4)

5)

6)

стварањем дидактичког матерјала, прилагођеног потребама ученика који су
слабовиди. Даје осврт и на осетљивост језика при дефинисању инвалидитета
садржаног из лексичог корпуса (ученицима) доступних речника.
Пројекат Црвено: Осврт на реализованост прошлогодишњег пројекта „ Речи које
чувају културну баштину“ и на оцену успешности вршњачке едукације остварене
са допунском, српском школом у Штутгату. Приказ презентација посете чланова
секције на јавном родитељском састанку, наставничком већу и међународној
сесији у оквиру Битеф Полифоније „ Партнерства за будућност“и семинару за
наставнике из дијаспоре у организацији Министарства Просвете.У раду су
приложени неки од лексичких задатака који ће се наћи у часопису школе „ Вук и
Доситеј“ ( назив дали чланови секције) из Штутгарта.
Пројекат Плаво : На састанку секције се дошло до закључка да је неговање језика
један истински процес очувања културне баштине народа. Из искуства које су
имали у посети средини где српски језик није и матерњи, спознало се да је од
посебног значаја какав однос имамо према језицима других народа који живе на
територији наше државе. Из тог интеркултуралног односа према језику створио се
још један колективни пројекат од националног значаја: Језици националних
мањина. Истраживање је спроведено у другом и четвртом разреду Фармацеутско
– физиотерапеутске школе, те на основу постојања говорника предочено у овом
раду.
Пројекат Зелено: Овај колективни пројекат је потврда важности упознавања
чланова секције са вишим нивоом предавања о лингвистици као науци и њеној
остварености у функционалном језику. Предавање професорке Драгане Вељковић
Станковић о когнитивној метафори на састанку секције, условио је предан
истраживачки али и подстицајни рад ученика на тему професоркиног рада у
оквиру „ Великог круга постојећег “ - Човек као биљка.Проширивши своје знање
о метафори ученици четвртог и другог разреда су створили колективни рад. На
научном скупу о даровитости у Вршцу, као практичар ментор секције је
презентовала рад чланова секције.
Пројекат Наранџасто: Ово је колективни пројекат ученика другог разреда који су
усмерени на ширење вокабулара интегрисали своје знање кроз метакогнитивне
процесе са темом „ Кроз метафору до знања о телу“. На основу функционалних,
стручних знања препознавали су и објашњавали тело са медицинског аспекта.
Пројекат Жуто: У овом пројекту су обједињени појединачни радови ученика који
су подстакнути самосталним истраживањима кроз лингвистичку грађу, сигурни у
примену стечених језичких знања, остварили.Иако необиман, менторки секције се
оваји пројекти чине веома значајним због преданости, доследности и радости
ученика да напишу о грађи за коју сматрају да би је испитивали на посебан начин.
На то је потакао и одговор ученице на имејл у ком менторка похваљује резултате
њеног истраживања. Одговор у оригиналу гласи: Хвала Вам, професорка, верујте,
да је за мене ово много, много више од оцене у дневнику...Драго ми је што тако
мислите.
Александра

Пројекат спектар : Рад на тему концептуалне метафоре Офелијин букет. Промишљање
о томе у којим односима кореспондира концепт трагичне јунакиње и концепт букета
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који је неодвојиви део асоцијације на комуникацију са окружењем у коме се у драми
„ Хамлет “ налази. Рад је проистекао из драматизације – представе у настајању „
Мишоловка Офелијиног букета. У фигуративном значењу речи мишоловка је
замка,клопка у коју се упада. Уколико нас Шекспир увлачи у замку трагедије освете,
покреће питање мотива лудила двоје младих који наизглед нема исту основу. А
основа јесте иста - околина која утиче на улазак малдих у свет одраслих. Нико нас не
учи како да се понашамо у љубави али нас сви саветују. Зашто савети могу да нас чине
неспокојнима? Сви, загледани у Хамлета и његову реализацију освете не виде правог
осветника. Убојитост речи и цвећа је фокус праве казне у драми Хамлет. Да ли је то
начин за којим је трагао Хамлет? Офелијин букет јесте замка у коју се хвата заборав,
ласкање, неверство,туга, кајање, верност, мисли о љубави. Цвет буди грижу савести
за речи и поступке. Али цвет има и своје лековито дејство. Оно нас опомиње како да
не постанемо жртве у спету најнежнијих осећања. Бацивши букет, Офелија постаје
трагична јунакиња која нас нежно подстиче да промислимо: колико и када ћемо
дозволити да будемо жртве властитој срећи.
Ове школске године рад секције је протекао у остваривању предвиђених активности
кроз које је секција могла да промовише свој рад кроз различите лингвистичке
моделе, истичући важности језика и комуникације у ширем контексту. Закључак је да
чланови секције све више теже моделу интегративног учења чији допринос је
несумљиво ( исцрпно) истраживање лингвистичких садржаја и образлагање кроз
научни приступ. Такође је показано интересовање за креирање функционалних
наставних средстава као и лексичких вежби које доприносе интерактивном,
креативном приступу утврђивања наученог.Интересовање за присуствују
предавањима о лингвистици на свим нивоима је велико. Колико жеља да се чује реч
научника, толико и потреба личних афирмација. Остваривање радног императива
кроз интеракривне пројекте презентоване у школи и ван ње, трудимо се да ширимо и
негујемо језичко оразовање свих присутних у наставно-образовном процесу, како је
овде презентовано, кроз језички спектар који нас окружује.
Чланови лигвистичке секције школе су:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4-2
Вуковић Лена
Микетић Кристина
Јагодић Мина
Љујић Ања
Јоксовић Исидора
Анђела Крсмановић
Кузмановић Сара
Пејовић Нађа
Теодора Васић
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10. Милица Вукајловић
11. Тамара Максимовић
2/3
Петар Ђурђевић
Ања Цијетиносвић
Софија Бугарски
Ивана Виторовић
Ана Михаиловић
Сергеј Лишанин
Анђела Јанковић
Вукашин Кузмановић
Бојана Рајић
2/4
Александра Јовановић
Невена Рапајић
Петар Стојановић
Елена Видовић
Василија Бугарсхи
Техничке обраде Јован Станисављевић,
Марковић,Теодора Јовановић4/3

Душан

Спасовски2/4,

Милош

Ментор лингвистичке секције
наставница српског језика и књижевности:
Јелена Стојиљковић
Закључак: Према интерном договору чланова Већа сваки наставник обавља индивидуални
рад са ученицима који се такмиче из Језика и језичке културе.
Руководилац секције, Јелена Стојиљковић





16.2.8. Извештај о раду ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Веће професора српског
Избор руководиоца секције и договор август
језика и књижевности
о раду секције
Усвајање плана и програма секцијe

септембар

Веће професора српског
језика и књижевности
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Организација секције и први час у
функцији конституисања чланова
секције и организације рада и
упознавање са активностима



Присуство изложби “Писци дипломате“ септембар
поводом 135. годишњице успостављања
дипломатских односа између Републике
Португала и Републике Србије у
Народној библиотеци Србије



септембар

Веће професора српског
језика и књижевности;
Чланови секције:
Ученици 1, 2, 3, и 4.
разреда
Фармацеутскофизиотерапеутске
школе
Јелена Стојиљковић и
ученице Уна Јовановић и
Мина Јагодић IV/2



Стваралачки књижевни покушаји
(читање самосталних радова,
дискусија и корекција истих)

октобар

Ивана Милојевић и
чланови секције



Посета Београдском сајму књига

октобар

Јелена Стојиљковић,
Данијела Пешић
Јовановић, Бојана Лукић
и чланови секције

новембар

Јелена Стојиљковић
*освојено друго место
Наталија Диклић IV/2
* учешће Маша
Ђорђевић IV/2

Учешће на конкурсу за најбољу
звездарску причу и песму у оквиру
Звездаријаде

Данијела Пешић
Јовановић
* похвала Емилији
Софронијевић III/2
Ивана Милојевић
*учешће Јована Јачов
II/1






Учешће на завршници конкурса за
најбољу звездарску причу и песму у
оквиру Звездаријаде
Учешће на централној свечаности
поводом прославе Дана Светог Саве у
оквиру Светосавске недеље
Дан матерњег језика, предавање

децембар

Јелена Стојиљковић,
Данијела Пешић
Јовановић

јануар

Веће професора српског
језика и књижевности и
чланови секције
Реализатори: Јелена

фебруар
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„Негујмо језик као културно наслеђе –
мањински језици"



Учешће на литерарном конкурсу за
ученике основних и средњих школа
„Писмо војнику“
Министарства одбране



Избор за најбољи матурски рад




Анализа постигнутих резултата секције
Избор слободне литературе за ученике

март

јун

Стојиљковић, Бојана
Лукић, чланови
библиотечке и
лингвистичке секције
(учешће Д. Пешић, К.
Шошкић, И. Милојевић)
Ивана Милојевић
*учешће Адна Дестани
II/1
Јелена Стојиљковић,
Бојана Лукић, Ивана
Милојевић
*награђен рад Кристине
Радовановић IV/2

јун

Ивана Милојевић и
чланови секције
Веће професора српског
језика и књижевности
август
Веће професора српског
 Договор о раду секције у школској
језика и књижевности
2018/2019.
У школској 2017/2018. години Веће професора српског језика и књижевности је
континуирано пратило и подстицало литерарно стваралаштво ученика школе, о чему
сведоче и остварени резултати на конкурсима.
Руководилац секције, Ивана Милојевић
16.2.9. Извештај о раду РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
ВРЕМЕ
АКТИВНОСТ
РЕАЛИЗАТОР
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Формирана секција од десет
ученика. Ученици на првом састанку
упознати са задацима и циљевима,
извршен избор руководства,
Ксенија Шошкић
Чланови секције:
предочен план рада за текућу
септембар
Ученици
1, 2, 3, и 4. разреда
годину, план јавних наступа, избор
Фармацеутсконосилаца неких активности и
физиотерапеутске школе
утврђен начин праћења реализације
програма.
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Елементи изражајног казивања артикулација, дикција

Вежбе темпа и ритма (на одабраним
примерима песама)

Паузе у рецитовању, понављање и
рефрени: граматичке, логичке и
психолошко-емоционалне паузе
Акценатске вежбе – на поетским
текстовима (локални изговор није
дозвољен); слушање примера
рецитовања познатих глумаца.
Истраживање облика изражавања
песме: рецитатори предлагали
интерпретацију у складу са
сопственим доживљајем (смирено,
уздржано, градативно, кроз смех
или прибраност – користили
супротности у изразу)
Слушање рецитала са Ју-тјуба и
разговор о запажањима везаним за
изражајност у казивању, акценат,
паузу, музику...
Упознавање говорне уметности из
историје позоришта и драме
(илустративни материјал наставника
– уџбеник о беседништву)
У Фармацеутско-физиотерапеутској
школи одржано је школско
такмичење рецитатора и том
приликом су изабрана три ученика
која ће учествовати на општинском
такмичењу: Кристина Николић,
Милица Стајковић и Млађана
Ристић

септембар

октобар

октобар

октобар

новембар

новембар

децембар

фебруар

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Ксенија Шошкић

Веће професора српског
језика и књижевости и
чланови секције
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март

Веће професора српског
језика и књижевности и
чланови секције

март

Такмичењу су присуствовало
Веће српског језика и
књижевности, а учествовали
су ученице:
 Кристина Николић – Срна
у изгубљеном рају
Архимандрид др Јустин
Поповић (наставник:
Бојана Лукић)
 Милица Стајковић –
Писмо мајци Сергеј
Јесењин (наставник:
Ксенија Шошкић)
 Млађана Ристић –
Чаролија заборава Ирена
Вркљан (наставник:
Ксенија Шошкић)

Осврт на постигнуте резултате на
такмичењу, анализа свих наступа и
конструктивно коментарисање

април

Веће професора српског
језика и књижевности и
чланови секције

Увежбавање за такмичење у
рецитовању „ Краљевство поезије“

мај

Јелена Стојиљковић, ментор

Краљевство поезије 2018–
такмичење у рецитовању у част
глумца Петра Краља одржано је у
Општини Врачар. Ученица
Фармацеутско-физиотерапеутске
школе, Уна Јовановић, учествовала
је у такмичењу.

мај

Ученица Уна Јовановић и
Јелена Стојиљковић, ментор

Припрема ученика за општинско
такмичење у рецитовању

Општинско такмичење у
рецитовању одржано је у Пан
театру, 23. марта 2018. На
такмичењу су учествовалe три
ученице Фармацеутскофизиотерапеутске школе

Руководилац секције,
Ксенија Шошкић
16.2.10. Извештај о раду ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације

Активности

Реализатори
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Септембар
15 часова

1. Формирање секције према иницираним
моделима Фармацеутско –
физиотерапеутске школе( дуга, кратка
форма, Театар Фармакопеа)
2. Доношење плана и програма за текућу
школску годину
3. Припрема представе у настајању „
Мишоловка Офелијиног букета“
 Израда и проучавање текста „
Мишоловка Офелијиног букета“
 Разговор о драмском
сукобу,ликовима у делу,циљевима
којима се тежи
 Концепт, режија, драматургија.
Подела улога и подела драмског
текста – улога према карактеру
ученика
 Читалачка проба
 Распоредне пробе : груписање
ствари и лица на сцени, вежбе
покрета и гестова, сценске радње,
ритма и темпа,
 ; Генерална проба
4. Наступ Театра Фармакопеа у оквиру
пројекта Полифонија у трахању МИ,ВИ,СВИ
са процесном представом „ Мишоловка
Офелијиног букета“ , Битеф Полифонија
2017.

Ментор кратке и дуге
форме Д. Пешић
Јовановић,
Ментор Театра
Фармакопеа Ј.
Стојиљковић

Театар Фармакопеа,
ментор Јелена
Стојиљковић

Театар Фармакопеа,
ментор Јелена
Стојиљковић

5. Присуство садржајима БИТЕФ
ПОЛИФОНИЈЕ:




ТРОГЛАСНЕ ИНВЕНЦИЈЕ
БИТЕФ ПОЛИФОНИЈЕ
(отварање и интерактивна
презентација)
ДОДИРУЈЕМО СЕ ...ЧИМЕ ?
СНОВИМА( плесна представа
у дијалогу с публиком)

4/2,4/3, 3/2, 2/3,4/2,
волонтерски тим
школе,родитељи,
координатор Полифоније Ј.
Стојиљковић ЦЕДЕУМ,
организатор Д. Пешић
Јовановић

DODIRUJEMO SE... ČIME? SNOVIMA
Plesna predstava u dijalogu s publikom
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Октобар
новембар
4 часа

Децембар
4 часа

ОДЛАЗНИ ТЕРМИНАЛ (позоришна
представа)
„ ДАН У НОЋИ“( импресивна
позоришна представа)
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА –
ПАРТНЕРСТВА ЗА БУДУЋНОСТ
(дијалошка платформа /презентација),
Народно позориште

Наставничка платформа
“Коцка је бачена”,Театар
Фармакопеа,презентер и
координатор
Ј.Стојиљковић

Епске игрице (представа у учионици)

Ученици одељења 2/3 и
4/2, организатор Ј.
Стојиљковић,
Реализатор - продукција
Хоп. Ла! Београд
координатор
Ј.Стојиљковић

1.Присуство позоришним представама
градских позоришта у складу са наставним
планом и програмом по избору предметног
наставника

1.Осмишљавање садржаја за учешће у
Светосавској недељи
2. Припрема за отварање изложбе „ Српски
научници и књижевност“
3. Увежбавање представе „ Мишоловка
Офелијиног букета“

Веће професора српског
језика и књижевности

Чланови драмске секције,
ментор Д. Пешић
Јовановић
Театар
Фармакопеа,ментор Ј.
Стојиљковић
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Јануар
6 часова

1.Припрема Светосавске недеље( представа
и отварање изложбе)
2.Генерална проба за Светосаваску недељу

Чланови драмске секције,
ментор Д. Пешић
Јовановић
Театар
Фармакопеа,ментор Ј.
Стојиљковић

Светосавска недеља:
3.“Истраживање наставних и животних
садржаја кроз драму као уметност”
(драмска педагошкиња Љ.Бељански-Ристић)

презентер Ј. Стојиљковић
“ Мишоловка Офелијиног букет” процесна
представа
4.Учешће драмске секције на отварању
изложбе “ Српски научници и књижевност”

Фебруар
4 часа

1.Проучавање драмских текстова; избор
текста Душка Радовића „ Женски
разговори“ и драматизација истог –
припрема за
такмичење у драмском
стваралаштву, Пријатељи деце Србије

ментор Ј.Стојиљковић
Театар Фармакопеа

Ментор Д. Пешић
Јовановић, чланови
секције
Драмска секција ( 13
чланова)
Д. Пешић Јовановић,
ментор

2.Рад на представи: разговор о драмском
сукобу, ликовима у делу, подела улога;
одређивање ученика за сценографију,
костиме, техничку подршку
3. Рад на представи : читалачка проба (рад
за столом)
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Март
4 часа

Април
4 часа

Мај
7 часова

1.Распоредне пробе : груписање ствари и
лица на сцени, вежбе покрета и гестова,
сценске радње, увежбавање ритма и темпа,
костими
2. Посета позоришту у складу са наставним
планом и програмом

Драмска секција ( 13
чланова)
Д. Пешић Јовановић,
ментор

1.Стваралачки писмени рад – приказ
позоришне представе
2.Припрема представе „ Женски
разговори“- пробе

Драмска секција ( 13
чланова)
Д. Пешић Јовановић,
ментор

1.Генерална проба представе „Женски
разговори“
2.Наступ драмске секције са представом „
Женски разговори“,Позоришне игре деце
Звездаре , 3. место на општинском нивоу и
награде за женске улоге Тијани Ђорђевић и
Ани Дељанин

Драмска секција ( 13
чланова)
Д. Пешић Јовановић,
ментор

3.Посета позоришту
координатор
Ј.Стојиљковић, Веће
професора српског језика и
књижевности
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Јун - јул
5 часова

1.Предлог чланова секције за похвале и
награде и анализа рада секције

Чланови драмске секције,
ментор Д. Пешић
Јовановић
Театар
Фармакопеа,ментор Ј.
Стојиљковић

2. Организација и реализација присуства
Наставничке платформе “Коцка је бачена”
Пратећем програму Шекспир фестивала

координатор Ј.
Стојиљковић
реализатор Д. Пешић
Јовановић

3. Израда плана рада секције за школску
2018/19.годину

присуство чланова Већа: Б
Лукић,К.Шошкић

Д. Пешић Јовановић

Руководилац секције,
Данијела Пешић Јовановић

16.2.11. Извештај о раду ВЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ
У току првог полугођа ученици секције за верску наставу радили су на припреми угледног
часа на задату тему - Великани српске науке.
У оквиру светосавске недеље, у школи је одржан угледни час Реформа календара Милутина
Миланковића.
Циљ овог часа првенствено је био упознавање и подсећање наших ученика и колега са
стваралаштвом великана који је до недавно био много познатији светским научним и
образовним институцијама, док се код нас о њему почело да говори, пише, али и објављују
његова научна дела - тек деведесетих година двадесетог века.
Такође, циљ овог угледног часа који је подразумевао и завршну дискусију, био је заједнички
покушај разумевања подвига стваралаштва појединца у контексту различитих идеологија и
сложених историјских околности, као и разумевања комплексности стваралачког принципа
саме људске личности.
У склопу верске секције, као и сваке године ученици су се припремали за такмичење из
верске наставе, а које је реализовано у току другог наставног полугођа. Ученици наше школе
освојили су друго место на општинском такмичењу, и пласирали се на градско такмичење.

Руководилац секције, Марина Ашковић
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17. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНОГ КАДРА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18.год.
Током школске 2017/2018. год.наставници, стручни сарадници прошли су велики број
различититих облика стручног усавршавања:
- 29 акредитованих семинара, конференција
- 12 неакредитованих семинара, програма
- 10 неакредитованих конференција
- 52 догажаја, предавања, манифестација на којима су били у својству учесника, или
реализатора.
Што се тиче интерног стручног усавршаванја реализовано је 19 активности (угледни часови,
предавања,презентације, јавни часови, обуке, учешће у истраживању).
ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Преглед учешћа на акредитованиим семинарима, конференцијама (ЗУОВ)
Бр.
семинара у каталогу

1.

136
2.

3.

4.

5.

611-00-00525/201703,12.5.2017.

929-4/2017,
25.7.2017.
757

6.
130
7.
ЗУОВ

Назив
семинара,обуке,
конференције
компетенција,
приоритет
Трибина „Наставниккључни фактор
промена у
образовању“
“Умеће комуникације
- како да говоримо да
би ученици желели
да нас чују и да
разговарају са нама”
“Осетљива кожа, мит
или стварност”
Организатор
Здравствена установа
апотека Фарманеа
центар за
континуирану
едукацију
Наставници као
носиоци квалитетног
образованја за сву
децу
Конференција :
Васпитанје данас
„Учење за
будућност“, К2,
приоритет 1
„Сви наши
идентитети“, К4,
приоритет 4
Digital literacy for the

Датум
реализације

28.09.2017.

Број
учесника из
стручног већа

Број
сати,бодов
а

2

1 бод

0810.09.2017.

2

20

13.10.15.10.2017
Април 2018.

2

4

1

16 сати

2-30.09.2017.

1

2 бода

28.10.2017.

3

8

18-19.11.
2017.

6

16

10-11.11.

1

16

1-2.11.2017.

185

8.

9.

10.

11.

12.
206
13.

5119

14.
347

15.

129

16.
17.

498
27

18.

19.

ЗВКОВ

Британ.савет и МП

teaching and learning
of languages, у
организацији
Европског Центра за
савремене језике у
Грацу, Аустрија
(Europran Centre for
Modern Languages
ECMIL)
Унапређивање
писменог
изражавања ученика
са ортографског
аспекта
Конференција-Нове
технологије у
образовању.
Унапређивање
могућности за
интеграцију и
образовање Рома у
Србији ,поспешивање
запошљивости
младих Рома и
реинтеграцију
повратника.
Примена напредног
Excel-a у образовању,
К1
Обука запослених у
образовању за
примену општих
стандарда средњег
стручног образовања
у делу
општеобразовних
предмета
Школско
законодавствооснова развоја
образовања и
васпитања; теме: 1, 2,
3, 4, 5 и6
ЕЛТА конференција
за наставнике
енглеског језика
Настава у облаку
Континуирано
усавршавање
професора
француског језика
Оnline обука за
примену стандарда
образовних
постигнућа
Нове техологије у

2017.

23.9.2017.

4

8

08.06.09.06.2018

6

2

17.05.18.05.2018

1

06.03 – 08.03.
2018.

3

16

11.04. – 25.04.
2018.

26

16

21.04.;25.04.;
28.04.2018.

1

24

4

2

1
1

32
24

5

16

1

2

11./12. V.
2018.

27.6.2018.

15.02.1817.02.18

Април-Мај
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образовању

2018.
8/9.06.2018.

Семинар: Каријерно
вођење и саветовање
Семинар : Примена
напредног EXCEL-a у
образовању
Априлски дани о
настави хемије –
конференција
Семинар: Планирање
наставе хемијесмернице за
квалитетну наставу
Републички семинар
о настави физике

14.16.12.2017.
06. и
08.03.2018

20.
21.

45

22.

206

23.

3

24 сати

16

16 сати

26. и
27.04.2018.

2

2 бода

13.05.2018

2

8 сати

24-26.5.2018.

1

24 сата

24.

622

25.

628/65

26.

eTwinning годишња
конференција:“Пројектно
оријентисана
настава:оцењивање и
спровођење у пракси“
Међународна
конференција Link Edu
Conference LIEC 2018 Being
bilingual

Фондација
Темпус

30.08.2017.

1

1

19.5.2018.

Смиљана
Соларов

8

1

694-4/2018

Дуално образовање у
служби
запошљавања
младих,
конференција
одржана у Сокобањи
Републички зимски
семинар за
наставнике српског
језика и
књижевности

18. и
19.05.2018.

1

2

фебруар
2018.

2

24 бода

27.

28.

29.

Преглед учешћа на неакредитованим семинарима,програмима(нису
акредитовани код ЗУОВа)
Назив
семинара,обуке

1.
2.
3.

Датум
реализације

Број
учесника из
стручног
већа

Број
сати,бодова

Конгрес гешталт терапије „Човек и процеси
промене- импликације за гешталт терапију и
сродне дисциплине
“Методе наставе и учења”

15.-18.9.2017.

1

20 сати

06.02.2018.

1

8

“Акне савремени терапијски принципи”
Компанија СВР

Мај 2018.

1

2
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Припрема и реализација наставе према
стандардима квалитета рада установе
Програм образовања из психолошких,
педагошких и методићких дисциплина
Оцењивање у функцији ефикасног учења и
сазнавања у настави
Трибина „Наставник-кључни фактор промена у
образовању“
Стручни скуп: Будућност почиње у учионици

29.3.2018

35

17.1 – 28.3.2018

5

26.2-12.3.2018.

1

15

28.09.2017

2

1 бод

27.06.2018.

1

3 бода

9.
10.

„Дијагноза- гешталт приступ“
„Туризам и географија“ у организацији
Српског географског друштва и Географског
факултета у Београду

24-25.3.2018.
24.02.2018.

1
1

14 сати
8 сати

11.

Филм у настави
Центар за образовање наставника
Обука сарадника за ПИСА истраживање

14.06.2018

1

13. април 2018.

1

4.
5.
6.
7.
8.

12.

3

4

Преглед присуства неакредитованим конференцијама (нису акредитовани код
ЗУОВа)

Назив конференције

1.

Каријерно вођење и
саветовање у Републици
Србији и Европи''

2.

Конференција наставника „
Достигнућа младих“
Крагујевац

3.

4.

“Савремени принципи неге
коже у естетској медицини и
козметологији”
“Исхрана током животног
циклуса”

5.

“Микотоксини у исхрани”

6.

Велика међународна
конференција” Being
Bilingual”

7.

Каријерно вођење и
саветовање

8.

Конгрес Савремени принципи
неге коже у медицинској
естетици и козметологији
Дани Е- медике
MM Publications ЕЛТ
Конференција

9.
10.

Организатор
Фондација
темпус
Ерасмус +

Датум
реализације

Број учесника
из стручног
већа

Врста учешћа
(учесник,
реализатор)

6.10.2017

2

учесник

27.-29.10.2017.

3

учесник

Конгрес
Удружење
Естетик Про
Висока
струковна
школа
Друштво за
исхрану
Савремена
гимназијаа

23.04.2018.

1

Учесник

Април 2018.

1

Учесник

Јун 2018.

1

Учесник

19.05.2018.

1

Учесник

Дано Емедике,
Тухељ,
Хрватска
Удружење
Естетик Про

16.12.2018

1

учесник

22.4.2018

1

реализатор

Е медика
Дата Статус

8-11.2.2018
14.04.2018.

1
6

учесник
учесник
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Преглед учешћа у догађајима, манифестацијама,предавањима

Назив догађајима,
манифестацијама,предавањи
ма

Организатор

Датум
реализациј
е

Број
учесника
из
стручног
већа

Врста
учешћа
(учесник,
реализатор)

Српско хемијско
друштво
Српско хемијско
друштво

12.09.2017

1

учесник

03.10.2017

1

учесник

2.

Састанак Наставне секције Српског
хемијског друштва
Састанак Наставне секције Српског
хемијског друштва
Састанак Наставне секције Српског
хемијског друштва

Српско хемијско
друштво

07.11.2017

1

учесник

3.

Фестивал Наука око нас 9:
Мој ауто иде на диносауруса,а
твој?
Истине и заблуде о
радиоактивности
Конгрес терапеута Кладово

Факултет за
физичку хемију

04.11.2017.

1

учесник

1

Реализатор

Национални симпозијум
рехабилитационо сестринство и
пракса, заснована на доказима.
Сајам козметике

ВМА

07.09. и
09.09.2017.
03.11.2017.

2

Учесник

СР Немачка

27.10.2017.

1

Учесник

Пројекат Медио-медика

23.9.2017.

1

координатор
пројекта

9.

Пројекат Медио-медика – тема
„Лековито биље у терапији
хормонског дисбаланса код
жена“

28.10.2017.

1

ментор

10.

17.10.2017.

1

ментор

30.10.2017.

1

стручни
консултант

Организована
посета ученика
Организована
посета ученика

14.11.2017.

2

учесник

16.11.2017.

2

учесник

14.

Пројекат Викимедиа –
тема“Сапонозиди“
Представа „Мишоловка
Офелијиног букета“ премијерно
приказана на 18. Битеф
полифонији
Филм „Пре поплаве“, у оквиру
Green fest-а
Изложба „Интелигенција биљака“
у Центру за промоцију науке,
Радионица „Биљке и боје“
Јесењи фестивал здравља

учесник

Ноћ истраживача

2. и
3.11.2017.
29.9. 2017.

6

15.

Организована
посета ученика
Организована
посета ученика

4

учесник

16.

Светосавска недеља изложба
“Познате српске научнице”
Учешће у изради правилника за
матурски испит физиотерапеутски
техничар

наставници
школе
Завод за
унапређење
образовања и
васпитања

27.01.2018.

1

Реализатор

Друго
полугодиште

1

Учесник

1.

4.

5.
6.
7.
8.

11.

12.
13.

17.
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18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.

35.

Курс Енглеског језика за ниво Б1 (
50 часова )
Најновија достигнућа Кубанске
медицине у терапији канцера и
других тешких болести
Дијагмостиковање и лечење рака
грлића материце
Усамљеност
Здравствена нега болесника пре и
после операције дискусхерније.
Лечење рака негативним
притиском.
Преванција болничке инфекције
на хирушком одељењу.
Утицај штетности дуванског дима
на здравље у дечијем и
адолесцентном добу.
Принципи здравствене заштите
трудница.
Мултипла склероза,болести
младих.
Пројекат Мостови
Проблеми у вези са образовноваспитним радом
Пројекат израде видео
презентације билингвалне наставе
“Из ученичког угла”
Flipped classroom- ученици као
предавачи (област медицински
енглески језик)
Јавни час наставника приправника
за полагање за лиценцу
ЕТФ упитник за наставнике у
средњим стручним школама
Пријемни испит за билингвалну
наставу и жалбе на резултате
испита
Радионица: Зелена хемија

36.

Састанци Наставне секције
наставника хемије

37.

„Отворене лабораторије“

38.

Фестивал Наука око нас 9:
Мој ауто иде на диносауруса,а
твој?
Истине и заблуде о
радиоактивности

39.

Сајам образовања средњих

2017/2018.
Академија
Оксфорд
СО Звездара

Друго
полугодиште
04.04.2018,

5

Учесник

1

учесник

16.04.2018.

1

учесник

16.04.2018.
17.04.2018.

1
1

учесник
учесник

21.04.2018.

1

уцесник

21.04.2018.

1

учесник

24.04.2018

1

учесник

26.04.2018.

1

учесник

23.04.2018.

1

учесник

ОШ Иво Андрић
ОШ Иво Андрић

24.4.2018.
26.2.2018.

1
1

учесник
учесник

ФФШ секција за
енглески језик

Фебруар-јун
2018.

1

ментор

сви ученици
одељења2/3,
2/4, 2/6
Снежана
Грдинић
Министарство
просвете и ЕТФ
X гимназија

30.3 do 4. мај
2018.

1

присуство на
24 часа

12.05.2018.

1

Јун 2018.

5

Мај-Јун 2018

4

Српско хемијско
друштво и
Зелена хемија
Србија
Српско хемијско
друштво

12.12.2017

1

учесник

Сваки први
уторак у
месецу
16.06.2018.

1

учесник

1

Учесник

04.11.2017

1

учесник

1

Реализатор

БАСФ
Хемијски
факултет
Факултет за
физичку хемију

Март

учесник
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40.

41.
42.

43.

44.

стручних школа
Члан окружне комисије на
Комбинованом тесту за Завршни
испит
Упитник за наставнике средњих
стручних школа
Предавање :
Резистенција на антибиотике

Конгрес Савремени принципи неге
коже у медицинској естетици и
козметологији
Изложба моћ природе

МПНТР

2018.
20.06.2018.-

2

Реализатор

ЕТФ

Јун 2018.

5

учесник

2

Организатор

Институт за
молекуларну
биологију
Маријана
Милосављевић

22.4.2018.

1

аутор и
организатор

Галерија САНУ и
Институт за
лековито биље
Катедра за
фармацеутску
технологију и
козметологију,
проф.др. Јелена
Паројчић
Катедра за
ботанику,
проф.др.
Бранислава
Лукшић
Катедра за
фармакогнозију,
проф.др.Зоран
Максимовић
Удружење
Фестивал
здравља,
проф.др.
Будимка
Новаковић

мај, 2018.

1

учесник

1.5.2018.

1

учесник

30.5.2018.

1

учесник

1.6.2018.

1

учесник

12.4.2018.

1

учесник

учесник

45.

Уситњавање чврстих супстанци у
фармацији-од тарионика до
инжењеринга кристала

46.

Сецкане биљке под микроскопом

47.

Прича о „вршачком чају“

48.

Стручни састанак А1-2103-17
“Нутритивно означавање хране,
нискокалоријски заслађивачи и
енергетска равнотежа“

49.

Попуњавање упитника ЕТФЕвропска фондација за обуку

Европска
фондација за
обуку и
Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја Србије

15.6.2018.

11
(сви
чланови
већа)

50.

Републичка секција стручних
сарадника Србије
“ Примери добре праксе у
реализацији тематске наставе у
Фармацеутско-физиотерапеутској
школи”
Обележавање дана матерњег
језика “ Читај гласно”

Републичка
секција стручних
сарадника

13.03.2018.

1

реализатор
(
Ј.Стојиљковић
)

Друштво
школских
библиотекара
Србије

21.02.2018.

5

реализатор

51.

191

52.

Промоција часописа “ ВИД “
предузетничка активност
лингвистичке секције
Фармацеутско - физиотерапеутске
школе и ученика “ Школе Вук и
Доситеј”, Штутгарт

партнерска
школа у
пројекту допунска школа
на српском
језику “ Школа
Вук и Доситеј”
Штутгарт

03.02.2018.

1

реализатор и
учесникк

ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (угледни, јавни часови,предавања,представљање
књига...)
Врста
стручног
усавршавања

Назив
обуке

Предавање

Еуцерин

Стручни
консултант

Драмска радионица
„Хамлет-Офелијин букет“

Презентација

Неуромускуларни тејпинг

4.

Јавни час,
предавање

Активне супстанце за
лечење акни

Јавни час,
радионица

Антипсихотици

5.

Стручно
усавршавање
наставника

“Поступање у ситуацији
насиља, злостављања,
занемаривања,
дискриминације”

7.

Огледни час

8.

Стручно
усавршавање
наставника

“Примена радосне наставе
у предавању филоcофијеувођење Aнтропоса као
јунака у филисофске
приче”
Учешће у међународном
истраживању

Реализат
ор/и

Датум
реализаци
је

Број
присутних
наставника,
струч.сарад
ника...

Број
бодова

13

1.
2.

3.

6.

9.

Стручно
предавање

Примена лимфне дренаже
у физикалној терапији,

Јелена
Стојиљков
ић
Синиша
Мијић
Маја
Павловић,
Биљана
Васић,
Еуцерин
Маја
Павловић,
Биљана
Васић

30.10.2017

11

25.10.2017.

2

октобар

3

новембар

3

Сања
Ђуричић,
Мелита
Ранђелов
ић
Пета
Београдск
а
гимназија

19.03.2018.
29.03.2018.

80

Министар
ство
просвете,
науке и
технолош
ког
развоја РС
и ETF
Сузана
Милетић

15.06.2018.

8
2

21.02.2018.

1

2

2
69

22.05.2018.

16

2
192

10.

MM
Publications
Радионица

Дата Статус

„Аналитичка хемија и ја..“

13.

Јавни чассмотра
ученичких
радова
предавање

14.

предавање

15.

предавање

Еуцерин-заштита коже од
сунца
Резистенција на
антибиотике

11.

12.

16.
Угледни
час

17.

Угледни
час

18.

Угледни
час

19.

Угледни
час

Радионица о насиљу

Еуцерин-нега масне коже

Светосавска недеља:
“Корени српске биологије”

Светосавска недеља:
“Истраживање наставних и
животних сарджаја кроз
драму као уметност”
Љ.Бељански Ристић / “
Мишоловка Офелијиног
букета”
Светосавска недеља:
Михаило Петровић
Алас+Ђуро
Курепа=математика
краљица наука
Светосавска недеља:
Мапирање

14.04.2018
.
Ученици
14.београ
дске
гимназије
А.Ракићев
ић

Еуцерин
тим
Еуцерин
тим
Институт
за
молекула
рну
биологију
Ј.Савић,
Т.Станков
ић,
И.
Хрибшек
М.
Милосављ
евић
Јелена
Стојиљков
ић
Театра
Фармакоп
еа

1
09.05.2018

20.06.
2018.

6
6

2

3

8

2

2

3

2

Мај, 2018.

2

24.01.2018.

2

2

23.01.2018.

3

2

Петар
Алексић,
Ана Анић;
4/2

26.01.2018.

13

2

Ана
Костић;
2/3

26.01.2018

14

2
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18. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ У
школској 2017/18.години
У шк. 2017/18.год. настављена је жива и плодотворна сарадња са ГО Звездара и у виду
бројних такмичења, трибина, предавања и радионица.
У оквиру традиционог Фестивала културе младих“ Звездаријада“ , у организацији ГО
Звездара, наши ученици и наставници били су обухваћени бројним програмским
активностима.
Учествовали су у следећим радионицама и трибинама:











Урбани баштовани у реализацији удружења Архитекте за заштиту струке ( професори
Архитектонског факултета), ученици 3/1, децембар.
Креативног писања ( две радионице), од којих је једна од радионица -Плес
речи одржана у нашој школи, реализатор удржење „ Ризница речи“; радионице
креативног писања водила је Радица Смиљковић, професорка српског језика и
књижевности, новинарка и сарадница Центра за таленте; учествовали су
представници ученика свих средњих школа са Звездаре , радионица је медијски
испраћена- Водич за родитеље https://www.youtube.com/watch?v=hNk8OdvgYXo ( у
емисији говорили учесници радионице, Радица Смиљковић и Данијела Пешић
Јовановић), децембар месец.
Козметичког стваралаштва ( Трибина:Како да преживим бубуљице , Саветовалиште за
правилну негу коже и шминкање и Радионица израде лосиона за чишћење и пилинга
за негу коже) ,реализатор Удружење професионалаца за естетику и очување здрављаEstetikPro,учесници- предавачи: Сања Ђуричић, Марија Црнојевић, Милица
Игњатовић, Марина Радић, Јасна Савић, Маријана Милосављевић, ученице. Емилија
Софронијевић 3/2 и Кристина Крстић 3/2 , децембар месец .
Радионице кратког филма одржане у нашој школи; Тема: Вршњачко насиље,
реализатор продуцентска кућа"Hypnopolis", предавачи и ментори: Стеван Филиповић,
режисер и Бранислав Јевић, продуцент; циљ радионица: обука, снимање видеоклипова и учешће на расписаном конкурсу; децембар и март.
Трибини „ Улога филма у борби против насиља“, гости: Стеван Филиповић, режисер,
Бранислав Јевић, продуцент и Данко Спасић, специјални педагог; учесници: Тим за
снимање видео-клипа школе , представници Ученичког парламента и проф. Данијела
Пешић Јовановић , фебруар месец.
Музичким радионицама , припрема за такмичење „ Први глас Звездаре“, реализатор:
музичар Душан Дуда Безуха, учесници: пријављени такмичари ( 6 такмичарки из наше
школе), новембар месец
Учешће и постигнућа на такмичењима у оквиру „ Звездаријаде“
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Музичко такмичење младих „Први глас Звездаре“, у оквиру Звездаријаде –
фестивала културе младих одржано је у понедељак, 20. новембра 2017. године, у
Шестој београдској гимназији. Нашу школу су представљале :Марина Митић, Марија
Новаковић, Татјана Јашић, Кристина Стојановић, Мина Јовановић, Анђела Шорак, уз
менторско вођење Ане Јовашевић, проф. музичке културе.У паузи између такмичења,
нашој ученици Мини Јовановић, прошлогодишњој победници, уручена је награда–
кристална призма и повеља. На овогодишњем такмичењу Марија Новаковић је
добитница II награде у категорији етно-музика, ментор Ана Јовашевић.
Завршница Конкурса за најбољу кратку причу и песму одржана је у понедељак , 29.
јануара 2018.год, у Библиотеци „ Бранко Миљковић“ и проглашени су победници. На
конкурсу је ученица Наталија Диклић 4/2 освојила 2. место, ментор Ј. Стојиљковић, а
Емилија Софронијевић 3/2 похвалу, ментор Д. Пешић Јовановић. На конкурсу су
учествовале и ученице Маша Ђорђевић, ментор Ј. Стојиљковић и Јована Јачов, ментор
И. Милојевић.
Проглашење победника на Конкурсу за најбољу фотографију и кратак филм
организовано је у оквиру завршнице Звездаријаде, у четвртак 26.4. 2018, у
Библиотеци „ Бранко Миљковић“ . Тим наше школе је за свој видео-клип на тему
Вршњачког насиља освојио 3. место, а награду су примиле најистакнутије, Марина
Митић ¾ и Сара Јанковић ¾. Поред њих, тим су сачињавали и Филип Седларевић 3/3 и
Маја Миличевић 3/3. На конкурсу за најбољу фотографију учестововала је Катарина
Крстић 2/3. Организатор Конкурса „Hypnopolis“ d.o.o. и Бранислав Јевић доделили су
награде ученицима и тимовима који су освојили прва три места. Сви учесници су
добили повеље и чланске карте бибилиотеке.
Учешће и постигнућа на такмичењима у организацији
Пријатеља деце ГО Звездара



У Библиотеци-галерији „Бранко Миљковић“, у среду 24.1. 2018, отворена је изложба
карикатура насталих у оквиру 24. Конкурса за дечију карикатуру „ Мали Пјер“, у
организацији Пријатеља деце Звездаре и Библиотеке „ Вук Караџић“, а под
покровитељством ГО Звездара. Том приликом проглашени су и победници овог
Конкурса, те су свих пет представника наше школе, Анђела Каралејић 1/2, Андрија
Ракић 1/4, Анастасија Алимпић 1/2, Милица Јовановић 1/2 и Александра Ракар ½,
освојили прво место, ментор Славица Марковић. Сви су награђени дипломама,
књигама и годишњим чланским картама за библиотеку.



Општинско такмичење рецитатора , у оквиру програма „КУЛТУРА ГОВОРА –
РЕЦИТАТОРИ“ одржано је 11. априла 2018.год. у Позоришту „Пан театар“, у
организацији Пријатеља деце Звездаре, под покровитељством Секретаријата за спорт
и омладину и Градске општине Звездара. Наше представнице на овом такмичењу,
избором Већа проф. српског језика и књижевности, биле су Кристина Николић 1/3,
ментор Б. Лукић, Милица Стајковић 1/2, ментор К. Шошкић и Млађана Ристић 1/2,
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ментор К. Шошкић. Сви учесници су награђени годишњим чланским картама за
библиотеку.


Општинско такмичење у драмском стваралаштву- Позоришне игре деце и младих
Звездаре, у категорији представа (у трајању од 35 до 45 минута) одржано је 10. и 11.
маја у Позоришту „Пан театар“, под покровитељством Секретаријата за спорт и
омладину и Градске општине Звездара. Том приликом драмска секција наше школе (
13 чланова) са представом“ Женски разговори“, по тексту Душка Радовића, у режији
Д. Пешић Јовановић, освојила је треће место. Ученице Тијана Ђорђевић3/2 и Ана
Дељанин 3/2 добитнице су награде за женске улоге, ментор Д. Пешић Јовановић.

Градска општина Звездара је 16. октобра 2017, на Дан општине Звездара, у својим
просторијима свечано уручила награде ученицима и наставницима-менторима за освојено
једно од прва три места на републичким/међународним такмичењима у школској
2016/17.години(имена награђених ученика и наставника у Извештајима за шк. 2016/17.год).
Извештај сачинила,
Координатор, Данијела Пешић Јовановић

19. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА, ТАКМИЧЕЊИМА И
МАНИФЕСТАЦИЈА у школској 2017/2018. години
Током школске 2017/2018.године, наставници и ученици били су укључени у велики број
програма, манифестација и такмичења од којих су нека била локалног карактера, а нека од
националног значаја.
Као и ранијих година, школа је остварила добру сарадњу са организацијом Пријатељи деце
општине Звездара. Ова организација je током школске 2017/2018. години организовала и
реализовала бројне програме, такмичења и активности. Школа је остварила добру сарадњу
и са :организацијом Битеф полифонија, Организацијом Плава шкољка, Општином Нови
Београд, Општином Звездара, Филолошким факултетом, МЕФ, Факултетом за хемију,
Дечијим културним центром, фестивалом Слободна зона,Београдским сајмом књига,
ЦЕДЕУМ- ом,Центром за учење енглеског језика Кембриџ,
Ученици, наствници учествовали су у следећим активностима током школске
2017/2018.године:
Септембар




Екскурзја за ученике трећих разреда и ученике завршних разреда;
Иницијално тестирање ученика првог и трећег разреда из математике и српског језика и
књижевности;
Учешће ученика и наставника на Битеф Полифонији 2017.
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Учешће Театра Фармакопеа , наставнице Ј.Сојиљковић и Д.пешић са представом ,,Мишоловка
Офелијиног букета представа у настајању’’
Посета изложби ,,Писци дипломате’’;
Берза књига;
Учешће Волонтерског тима на манифестацији Вукови дани;
Присуство чланова Волонтерског тима на представи ,,Додирујемо се чиме, сновима’’;
Учешће Волонтерског тима на манифестацији ,,И ја сам дете са ове планете’’
Активности ученика и наставника у склопу пројекта Медио-медика;

Октобар







Учешће ученика на трибини ,,Безбедност у саобраћају’’ у организацији ГО Звездара;
Посета Сајму књига;
Учешће ученица завршних разреда у радионици ,,Девојчице то могу’’ поводом обележавања
Међународног дана девојчица (активност реализовала организација Каталиста у Центру за
промоцију науке)
Ученици и наставници присуствовали догађајима у скопу БОСИ феста (пројекције филмова и
разговори након филма);
Волонтерски тим учествовао у хуманитарној акцији сакупљања хране за угрожене са
удружењем Плава шкољка;

Новембар







Реализован акредитован семинар ,,Сви наши идентитети’’
Учешће на Републичком такмичењу лингвистичке секције;
Ученици су ррисуствовали пројекцијама филмова у склопу фестивала ангажованог
документарног филма СЛОБОДНА ЗОНА;
Чланови Волонтерског тима учествовали у активности Звездине игре са Плавом
шкољком;
Учешће Волонтерског тима у активности ,,Не ругај се’’ поводом Светског дана деце;
Учешће ученика на музичком фестивалу ,,Први глас Звездаре’’;

Децембар






Учешће ученика 4.рареда на такмичењу ,,Изазов за 5’’ у склопу пројекта ,,Будућност за
5’’(ученици 4/2,3 освојили су 3.место);
Посета наставника и ученика из Грчке нашој школи;
Реализација радионице за ученике ,,Друштвене мреже-безбедно коришчење и
простор за пословање’’ , радионицу реализовао МЕФ факултет;
Продајна изложба честитки (радова ученика).

Јануар
 Организација и реализација Светосавске недеље,,Великани српске науке’’. ;
Реализација угледних и присуство угледним часовима;организација и реализација
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Централне свечаности (21 – 27.1. 2018.год.). У склопу Светосавске недеље
организовани су бројни догађаји, активности .
 Радионице креативног писања за ученике;
 Учешће ученика на Међународном такмичењу ,,Hippo 2018’’
 Реализација дводневних радионица за ученике завршних разреда на тему
планирање каријере ,,Са проблемима на ти’’ (радионице реализовала организација
Алтеро);
 Учешће на такмичењу ,,Мали Пјер’’конкурс за дечју карикатуру.
Фебруар
 Активности поводом обележавања ,,Међународног дана матерњег језика’’ ппод
називом ,,Негујмо језик као културно наслеђе-мањински језици’’
 Књижевна олимпијада-школско такмичење;
 Члановима Лингвистичке секције додељена Трећа републичка награда;
 Промоција часописа ВИД на Светосавској академији у Штутгарту;
 Учешће на трибини ,,Улога филма у борби против насиља’’
Март
 Учешће на Општинском такмичењу из српског језика и језика културе;
 Учешће лингвистичке секције на Општинском такмичењу из Језика и језичке културе
 Интерно стручно усавршавање наставника ,,Поступање у ситуацијама насиља,
злостављања, занемаривања, дискриминације’’;
 Школско такмичење из српског језика и књижевности, математике
 Промоција школе;
 Чланови Волонтерског тима учествовали поводом 8.марта у радионицама Волонтерског
сервиса Звездара;
 Учешће ученика трћег и четвртог разреда на Регионалном такмичењу ученичких
компанија (екипа наше школе освојила је 1.место).
Април












Писа тестирање;
Школско такмичење у рецитовању; у оквиру програма ,,Култура говора-рецитатори’’;
Учешће на Општинском такмичењу рецитатора;
Учешће на Градском такмичењу из српског језика и језика културе;
Еобука за наставнике ,,Обука запослених у образовању за примену општих стандарда
постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у
делу општеобразовних предмета’’
Учешће на градском такмичењу ,,Књижевна олимпијада’’
Учешће на Републичком такмичењу из математике . Ученица Васић теодора освојила
је 2.место;
Ученици завршних разреда присуствовали на предавањима, вебинерима,
учествовали на радионицама на тему свет каријере. Активности реализовала
Фондација Темпус;
Промоција школе;
Ученици и наставници учествовали на Београдском маратону.
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Мај













Учешће на Позоришним играма деце Звездаре, са представом ,,Женски разговори’’
Учешће наставника у ,,ЕТФ Међународном истраживању за директоре и наставнике
стручних школа’’;
Учешће лингвистичке секције на Републичком такмичењу из Језика и језичке културе;
Учешће на републичком такмичењу из српског језика и књижевности;
Учешће на Републичком такмичењу ,,Књижевна олимпијада’’
Учешће на такмичењу рецитатора ,,Краљевство поезије’’
Ученици завршних разреда присуствовали на предавањима, вебинерима,
учествовали на радионицама на тему свет каријере. Активности реализовала
Фондација Темпус;
Организација полагања енглеског језика за упис у билингвално одељење;
Радионица за ученике завршних разреда ,,Матиуранти 2018’’ (активност реализовао
МУП Звездара);
Учешће на Општинском такмичењу у драмском стваралаштву-Позоришне игре деце и
младих Звездаре. У склопу ове манифестације чланови драмске секције наше школе
извели су представу ,,Женски разговори’’
Организација хуманитарне акције за прикупљање новчане помоћи за лечење сестре
ученице наше школе (хуманитарни турнир у фудбалу и игре без граница на Олимпу).

Јун







Учешће наставника у ,,ЕТФ Међународно истраживање за директоре и наставнике
стручних школа’’;
Ученици завршних разреда присуствовали на предавањима, вебинерима,
учествовали на радионицама на тему свет каријере. Активности реализовала
Фондација Темпус;
Припреме за полагање матурског испита и завршног испита;
Матурски и завршни испити;
Јавни час-смотра ученичких радова из Аналитичке хемије „ Корени српске
биологије’’ , час реализовала наставница Александра Ракичевић;
Учешће ученика на регионалном такмичењу Chinese Bridge. Ученица Достана Николић
освојила је друго место.

Током школске 2017/2018.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.
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20. Извештај о реализацији ПРОЈЕКАТА реализовани школске 2017/2018.год.

20.1. Извештај о реализацији пројекта ВИКИ ГИМНАЗИЈАЛАЦ
ШКОЛСКИ ТИМ ВИКИ ГИМНАЗИЈАЛАЦ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ВИКИ ГИМНАЗИЈАЛАЦ
1. Анализа остварености двогодишњих активности школског тима Вики гимназијалац
као дела развојног плана школе:
На састанку Тима Вики гимназијалац који је био одржан у присуству директорке и
педагошкиње школе дана 12.10. са почетком у 13.15 сати анализиран је досадашњи
рад тима и истакнута је важност одрживости овог пројекта – образовне платформе,
која је на основу својих добробити уведена у курикулум за други разред средње
школе у настави информатике. Ученичка секција – Вики секција у анкети истиче да је
овакав облик истраживања стручних садржаја модеран приступ настави и да оснажује
њихову линост код следећих компетенција: компетенцију учење учења, дигиталну и
комуникативну компетенцију. Примећено је да би већа ангажованост ментора –
професора, изостала и да би требало да се активира.
2. Планиране анктивности за школску 2017/18.годину
Припремани су следећи истраживачки пројекти, који су одобрени од стране тима менаџера
образовног пројекта Викимедије , те се очекује да се поставе у највећу енциклопедију –
Викимедију:
Чланови секције за лековито биље под менторством професорки Јасне Савић и
Маријане Милосављевић, осмислили су, истражили и написали две теме:
~Екстративни препарати
~Слузи као активни састојци биљака
Чланови секције Вики гимназијалац ,одељења другог четири, под менторством
професорке Весне Гамбироже, обрадили смо и написали тему:
~ Зглоб кука

3. Списак чланова Вики секције:
Физиотерапеутски техничари
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2/4 одељење: Јован Станковић, Наталија Марковић и Маја Дамњановић
Фармацеутски техничари:
Чланови секција за лековито биље – Екофлора: Нађа Банцов, Бранислав Бековић,
Ксенија Митић
На централној свечаности Светосавске недеље, чланови Вики секције су представили
пројекат Вики гимназијалац и говорили о свом раду.
4. Дискусија о самопроцени менторских активности
Циљ Фармацеутско – физиотерапеутске школе је да учешћем у пројекту и образовној
платформи Вики гимназијалац буду садржајно заступљени радови који ће указивати на
квалитет и иновативност наставе, наставних садржаја свих образовних профила школе.
Такође, опремањем кабинета 41 техничком опремом за превођење, била је замисао
ученичког превођења текстова Викимедије ( српско – енглески; енглеско – српски) према
избоору ужестручних и општих предмета.
Према списку наставника који су прошли акредитовани семинар Викимедија Србије, на
састанак се позивају следећи наставници – ментори који чине школски тим:
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Бојана Лукић
Данијела Пешић
Јовановић
Ксенија Шошкић
Радмила
Панзаловић
Сања Ђуричић
Оливера Лазаревић
Ана Костић
Ана Анић
Небојша Стојановић
Смиљана Соларов
Мирјана
Стаменковић














Татјана Јанковић
Сања Петронијевић
Душан Пантић
Сузана Милетић
Тања Здравковић
Драгана Будимир
Дубравка Виторовић
Александра
Ракићевић
Виолета Самарџија
Ана Јаковљевић
Јелена Николић
Рената Дероња

Школски координатори за област профила и секција:









Маја Ћосовић
Јасна Савић
Весна Гамбирожа
Маријана Милосављевић
Мира Митровић
Драган Димитријевић
Горан Марић
Зорица Ђукић

202

Укупно од уласка у пројекат школа има урађена 4 рада: Један из области Грађанског
васпитања; два из области предлета Фармацеутских техничара и један из области
предмета Физиотерапеутских техничара.
У школској 2017/2018.години:
Квалитет чланака

Број чланака

Клице

0

Почетнички

0

Опширни

0

Кандидати за изабране 3

УКУПНО

3

То је веома низак учинак менторског рада, у односу на број наставника – ментора који су
прошли обуку, а имају изузетне резултате у наставним и ваннаставним активностима.
Закључак је да ћемо на почетку школске 2018/2019.године замолити менаџере образовног
програма за још једно предавање да бисмо обновили техничке кораке којима су наставници
– ментори у обавези да прате истраживачки рад ученика на одобрену тему. То се показало
као највећа препрека успешности и бројности чланака. Или погледати:
Википедија:Viki gimnazijalac — Vikipedija, slobodna enciklopedija
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Википедија:Вики_гимназијалац

Википедија:Viki gimnazijalac/Pomoć u uređivanju — Vikipedija ...
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Википедија.../Помоћ_у_уређивању

Координатор школског тима Вики гимназијалац
Јелена Стојиљковић
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20.2. Извештај о реализацији пројекта из области БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
Подизање свести кроз едукацију о значају стицања знања о заштити од злоупотребе
психоактивних супстанци
Током школске 2017/2018.године реализован је пројекат ,,Подизање свести кроз
едукацију о значају стицања знања о заштити од злоупотребе психоактивних
супстанци’’.
Пројекат је подржан и финансиран од стране Градске општине Звездара у области
безбедност ученика.
Циљ пројекта је : превенција и едукација наставног кадра, ученика и
родитеља/старатеља кроз подизање свести, знања и вештина у вези са заштитом од
злоупотребе психоактивних супстанци.Презентовање рада школе у овој области кроз
приказ примера добре праксе и размену искустава са другим школама на нивоу
општине и града.
Циљна група: ученици школе и њихови родитељи/старатељи,наставни кадар
школе,ненаставни кадар школе.
Током трајања пројекта реализоване су све планиране активности:

Р.Б.

1

2

Активност
Предавање "Нежељена дејства
психоактивних супстанци "у циљу
едукације и подизања свести
младих о употреби психоактивних
супстанци.
Присутни на предавању су
упознати са најчешће коришћеним
и злоупотребљаваним
психоактивним супстанцама,
сиптомима које изазивају и
начинима њиховог препознавања.
У току предавања ученици су
укључивани у дискусију о
начинима како заједница може да
помогне у спречавању
злоупотребе психоактивних
супстанци.
Радионица "Истине и заблуде о
употреби психоактивних
супстанци". На радионици се
младима пружа могућност да

Датум и
време
реализације

06.10.
2017

01.11.
2017

Циљна група
и број
учесника

Реализатор

Ученици
Фармацеутско
физиотерапеу
Биљана Васић
тске школе,
Јелена
представници
Миленковић
ученичког
парламента,
наставници ,
70 учесника

Ученици
Фармацеутско
физиотерапеу

Биљана Васић
Маја
Павловић
Маја Акерман
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утврде своја сазнања о
психоактивним супстанцама,
изразе своје ставове, дођу до
истине и реше заблуде о употреби
психоактивних супстанци.
Ученици су подељени у 4 групе
које су добиле задатак на папирутврдње које треба да разврстају у
истине и заблуде. Свака група је
излагала свој задатак и на паноу
написала тврдњу која је на њих
оставила највећи утисак. У току
радионице ученици су укључивани
у дискусију о начинима како
можемо препознати особу која
користи психоактивне супстанце и
које кораке можемо предузети да
датој особи помогнемо.
Дискутовало се и о мерама
превенције које локална
самоуправа, школе, домови
здравља и родитељи могу да
спроводе. Своје паное ученици су
изложили у холу школе, где су у
простору апотеке могли да
присуствују симулацији
апотекарске ситуације у којој
пацијент долази са рецептом
психоактивне супстанце. Присутни
су се упознали са начином чувања
и процедуром издавања
психоактивних супстанци као и
мерама предострожности које
фармацеут при издавању мора да
спроведе.

тске школе,
представници
ученичког
парламента,
наставници ,
70 учесника

Ивана Пашић

Извештај поднела, Биљана Васић
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20.3. Извештај о реализацији пројеката Е медика
Здравствени пројекат Е медика Учествовање у међународном пројекту Емедика повезивања здравствених (и партнерских) школа кориштењем нових
ИКТ технологија. Циљ пројекта је развој свести код будућих здравствених радника о
значају превенције и очувања здравља становништва. Ствара се виртуална заједница
медицинских школаземаља из окружења ( Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и
Херцеговина) кроз нове дидактичке приступе поучавању и учењу у школама путем
интернета. Ученици школа заједнички раде на пројекту- одабраној здравственој теми
коју заједнички представљају на смотри.
Област здравствено васпитање, пројекат Е- медика
У ову активност укључени је 6 наставника
Биљана Васић- координатор за Фармацеутско физиотерапеутску школу и ментор
пројеката: „Депресија у доба адолесценције“(учеснице на пројекту медицинска школа
Шибеник и Постојна) и „Ургентна контрацепција“ (учеснице на пројекту Медицинска
школа Задар, Зуботехничка школа Београд, Медицинска школа Шибеник).
Сања Ђуричић ментор пројекта „Депресија у доба адолесценције““(учеснице на
пројекту медицинска школа Шибеник и Постојна).
Маја Павловић ментор пројекта „ Енергетски напитци“. Школе учеснице на пројекту
Медицинска школа Језеро-Сарајево, Зуботехничка школа Београд, Медицинска школа
Скопље.
Дероња Рената ментор пројекта „Адипозитас“ у сарадњи са медицинским школама из
Загреба, Шибеника и Новог Места-Сања Вуков ментор на пројекту „Вежбама
релаксације против стреса“ у сарадњи са Медицинском школом из Сарајева.
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21.3. Извештај о реализацији СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ

Светосавскa недељa је осмишљена као скуп стручних предавања, јавних часова и трибина које су у складу са просветитељским идејама
Светог Саве, са циљем откривања узрочно - последичних веза у савременом друштву,које се рефлектују у социјалном, образовном и
васпитном формирању личности ученика.
Језик науке је занимљив и разумљив. Њиме можемо проговорити кроз научне радове, мање познате чињенице, кроз биографске
податке српских научника. Оних, који су били амбасадори наше домовине, којима се поносимо, које ређе спомињемо, чије изуме
примењујемо у свакодневном животу или су неодвојиви део наших занимања. Укратко, Светосавску недељу посвећујемо људима који
су поставили основе, надоградили, унапредили српску науку и истакли њен значај за развој човечанства.
Програм Светосавске недеље школске 2017/2018. године
Тема : ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ НАУКЕ
ИЗВЕШТАЈ СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ
ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ
22 -27. јануар 2018.године
Програм је веома успешно реализован, усмерен ка разним научним, интеркултуралним и друштвеним областима који су од значаја за
образовно – васпитни рад и развој ученичке личности. У улози реализатора Светосавске недеље било је 22 наставника који су
иновативним приступом, према плану и програму рада, у оквиру својих стручних већа, менторисали чланове секција и/или одељења.
Кореалтивна, међупредметна активност била је процесна представа „ Мишоловка Офелијиног букета“. У програму је било осам
часова/активности од којих шест угледних часова су били презентовани драмским методом у настави, један час је био интерактиван,
један час презентације и једно предавање. Током Светосавске недеље биле су постављене три изложбе које су на интердисциплинаран
начин дале портрете научника и научница. Укупно 29 великана српске науке је било препознато и истакнуто : Свети Сава, Вук
Стефановић Караџић, Ксенија Атанасијевић, Драга Љочић, Јелисавета Начић, Бранислава Петровић Нешковић,Никола Тесла, Милутин
Миланковић, Михаило Пупин, Михаило Петровић Алас, Љубица Бељански – Ристић, Јосиф Панчић,Синиша Станковић, Ивана Ђаја, Јован
Цвијић, Јаша Продановић, Љуба Стојановић, Ђуро Курепа, Сима Лозанић, др Александар Костић, др Коста Тодоровић, др Војислав
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Суботић, др Јован Јовановић Змај, др Лаза Лазаревић, др Александар Радосављевић, др Драгиша Мишовић, др Милутин Ивковић, др
Владан Ђорђевић, др Милан Јовановић Батут.
У централној свечаности реализатор музичког програма била је 1 наставница и чланови хора, као и ментори пројектних активности
школе. „ Како настају млади научници „ видели смо кроз презентацију једног градског пројекта, једног међушколског пројекта, два
пројекта од националног занчаја и шест међународних пројектних активности. Истакнуто је 15 ментора.
Родитељи ученика, бивши запослени наставници, представници ГО Звездара, председник Удружења Милутин Миланковић проф.др
Славко Максимовић и Љубица Бељански – Ристић су били почасни гости на централној свечаности Светосавске недеље. Премијери
одељењског позоришта Театар Фармакопеа присуствовали су и родитељи и пријатељи ученика 4/2.
Правилнику о бодовању сталног стручног усавршавања наставника и стручних сараданика које предузима Фармацеутскофизиотерапеутска школа у Београду у оквиру својих развојних активности за наведену активност - реализацију, наставник има - 8 бодова
интерног стручног усавршавања. Према истом правилнику, присуство на часу/активности наставнику доноси 2 бода. Интерна уврерња су
издали реализатори часова/активности, а реализаторима, уверења је издало Веће професора српског језика и књижевности као
организатор Светосавске недеље.
Извештај активности писали су реализатори активности и/или координатори. Један извештај о активности је дала ученица и један
извештај о угледном часу ученици – реализатори. Обједињени извештај Светосавске недеље:
наставник
Одељење/секција
Наслов активности
Датум и време
Јасна Савић
Секција лековитог
„ Српски научни хербаријум“
Током Светосавске
Маријана Милосављевић
биља
недеље - хол школе
Лечење лековитим биљем има дубоку традицију у српском народу. Као и остала Словенска племена, Срби су дошли на
Балканско полуострво за време велике сеобе народа, током 6. и 7 века. Подаци о медицинским знањима и фитотерапији старих
Словена, пре и непосредно после њиховог доласка на Балкан су непотпуни и непоуздани, због недостатака историјских извора.
Српска медицина у средњовековном периоду, иако није имала својих школованих кадрова, користила је достигнућа
староседелаца Балканског полуострва , Византије, а нешто касније и Запада и пружила је свој максимум у здравственој заштити
српских племена. У том периоду медицина је била мешавина магијске, народне медицине и манастирске медицине (по доласку на
власт Немањића) и на моменте и научне медицине. Медицина у средњовековној Србији спроводила се у српским манастирима и
њиховим болницама и школама. Историјски посматрано, српаска медицина која данас има традицију дугу 800. година и
фитотерапија, своје дубоке корене везују за сина великог жупана Стефана Немање - Растка, који се умонашио под именом Сава.
Након пораза у Косовском боју, окончало се златно доба манастирске медицине Светог Саве, јер са Османлијским
освајањем пропада српска средњовековна држава, а са њом и свеукупни културни и медицински развој, а медицинске везе према
208

Европи биле су сасвим пресечене. У Србију су ретко и долазили учени лекари из Турске и Срби су се једино могли ослањати на
народну медицину и искуство лаика и народних лекара (видари, ранари, травари). Разорена, под Османлијским јармом, док је
Европа далеко напредовала, српска средњовековна медицина стагнира а постепено и назадају све до краја 18. века.
Овом изложбом желели смо да скренемо пажњу на допринос Светог Саве у развоју медицине и употребе лековитог
биља у Срба. Поставка изложбе обухвата и биографије знаменитих српских научника из периода 19. и 20. века који су својим
залагањем, знањем и научним радом допринели унапређењу ботанике, фитотерапије и фармакогнозије .
МЕНТОРИ:Маријана Милосављевић,Јасна Савић
УЧЕНИЦИ: Милош Марић,Бранислав Бековић,Маша Петровић,Анђела Михајловић
Извештај написала
Јасна Савић, наставик фармакогнозије

Сања Ђуричић
3/1,1/1
„ Познате српске научнице “
Током Светосавске
Драгана Манцел
недеље - хол школе
Мелита Рађеловић
У оквиру Светосавске недеље која је трајала од 22. до 27. јануара 2018. године, у холу Фармацеутско-физиотерапеутске школе
одржана је изложба под називом „Познате српске научнице“ коју су реализовали ученици одељења 3/1, Анђела Ђорђевић и Милош
Марић и ученице одељења 1/1, Анђела Ристовић и Лана Бараћ заједно са наставницима Драганом Манделц, Сањом Ђуричић и
педагошкињом Мелитом Ранђеловић. Циљ изложбе је био да се представе неке од најзначајнијих жена које су се бавиле науком
почетком двадесетог века и биле прве које су рушиле предрасуде и друштвене стереотипе који су жене повезивали искљућиво са
радом у кући и подизањем породице. Такође смо желеле да истакнемо и наше савремене научнице које постижу изузетне
резултате иако и даље раде у тешким условима и недовољно су видљиве.
Научнице које су представљене на изложби су: Ксенија Атанасијевић, Драга Љочић, Јелисавета Начић, Бранислава Перовић
Нешковић и друге.
Изложбу менторски подржале
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Сања Ђуричић,наставница Грађанског васпитања
Драгана Манделц, наставница медицинске етике
Мелита Ранђеловић, педагошкиња школе
Данијела Пешић Јовановић

3/1, 3/2

„ Српски научници и књижевност “

Током Светосавске
недеље - хол на првом
спрату
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Изложба „ Српски научници и књижевност“ ,постављена је у току Светосавске недеље шк. 2017/18.год, отворена на
Централној свечаности , а у њеној припреми и отварању узели су учешћа бројни ученици 3/1 и 3/2 разреда, уз менторско вођење
Данијеле Пешић Јовановић.
Сама изложба имала је првенствено за циљ да открије посетиоцима још један врло важан сегмент у раду и делу великих људи
који су ишли Савиним стопама, али исто тако да створи нова наставна средства као полазиште за даљи рад.
Ученици су се бавили књижевним остварењима Николе Тесле, Милутина Миланковића, Михаила Пупина, Михаила Петровића
Аласа, потврђујујући својим приказима да њихова дела поседују ванредне литерарне квалитете и да су велики научници били и
добри писци. Исто тако,предмет истраживања било је и место њихових дела у књижевној критици ,али и бројна дела која су
настала као плод инспирације овим научницима. Бавећи се бројним везама наших научника са актуелном , али и народном
књижевношћу додатно је потврђено у којој мери су наши научници били велики заљубљеници у лепу реч.
Поред великих уметника, Тесла, М. Миланковић, М. Алас и М. Пупин били су и велика инспирација нашим ученицима, предано су
истраживали, писали, много тога научили и уз пригодну уводну реч презентовали свој рад на отварању 27. 01.2018.
Велике похвале за ученике Јовану Мирковић, Милоша Марића, Емилију Софронијевић, Ему Живковић за значајан допринос
реализацији изложбе.
Извештај написала,
Данијела Пешић Јовановић

Јелена Стојиљковић
Јасна Савић
Александра Ракићевић

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Театар Фармакопеа
1. „ Истраживање наставних и
животних садржаја кроз драму као
уметност “ драмска педагошкиња
Љубица Бељански Ристић
Школска премијера представе
„ Мишоловка Офелијиног букета“

22.01.2018.године
19.10 h
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Светосавској активности која је отворила Светосавску недељу Фармацеутско – физиотерапеутске школе присуствовали су
наставници : Ана Костић, Данијела Пешић Јовановић, Јелена Јанковић, Снежана Стајић, Милош Ристановић, Мирјана
Стаменић, Татјана Јанковић,Сузана Ловрета, Јасна Савић и родитељи ученика одељења 4/2. Први део активности био је
посвећен упознавању публике са биографским подацима о Љубици Бељански-Риситћ, професору српскохрватског језика и
књижевности, драмском педагогу, најзначајнијој личности у области дечје, драмске едукације у на нашим просторима
али и у свету. Љубица Бељански – Ристић је дугогодишњи сарадник Фармацеутско – физиотерапеутске школе чију
подршку и препоруке смо добијали за све сегменте школског афирмисања: школе и као образовне, модерне, културне
институције која је по мери ученика и родитеља. У Фармацеутско – физиотерапеутској школи, Љубица Бељански- Ристић,
као координатор ЕУ пројекта Дајс, је уложила двогодишњи рад који је било признат и препознат не само од ученика и
родитеља, већ је био и врста стручног усавршавања у области драмске уметности у настави и наставницима школе.
Љубица је оснивач и водитељ Дечјег драмског студија «Шкозориште» (1977 – 2003), режирала интерактивне представе: Кажи
Шкозориште; Ми, ви, сви; Били једном једни; Шкегула; Двориште, шума, џунгла; СтоШКлица; Дечја Хамлет радионица за
одрасле и др. Оснивач и уметнички руководилац Студија стваралачког васпитања «Школигрица» (1981 – 2006)
Уредница и аутор концепта Битеф Полифоније, пратећег програма Битефа – међународног фестивала нових позоришних
тенденција (2000 – 2014)
Уметнички руководилац иновативних, креативних, интерактивних, партиципативних и инклузивних уметничких пројеката
Центра за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ (1999 – у току)
Добитница је бројних награда : Градска награда «Најбољима за рад с најмлађима« (Београд, 1985); Републичко признање за
допринос у области дечје заштите (Београд, 1987); Награда «Premio Veneto per la Pace» за Школигрицу и партнерски пројекат
«Два града – један мир» (IRRSAE Veneto, Италија, 1993); Mеђународно признање Центра за источну Европу и Балкан
«Bologna za Mir» за допринос и промоцију мира и разумевање међу народима кроз уметност (Болоња, Италија, 1997) ;
Међународна награда "Грозданин кикот" за међународни рад и допринос у области драмског васпитања; Признање ASSITEJ
Србије за 30 година рада у области драме/позоришта и образовања – од Шкозоришта до Битеф Полифоније (2008) (Центар за
драмски одгој БиХ, Мостар, 1999); Годишњa наградa „Златни беочуг” коју додељује Културно-просветна заједница Београда
за трајан допринос култури Београда (за 2011.годину); Награду града Београда; Међународну награду за животно дело „
Мали принц“ за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за децу и многе друге.
Оснивач Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ (од 2000)Национални центар Међународне асоцијације за
драму/позориште и образовање; Члан а сада и председница организације Пријатељи деце Србије (од 1983); почасни члан
ASSITEJ Srbija (од 1978) Национални центар Међународне асоцијације позоришта за децу и младе ; члан International
Playworld Network (од 2005); члан ISCAR (2011)Међународно удружење за истраживања у култури,члан УРА КУЛТУРА (од
2013) - Покрет за бољи положај културе за децу и младе и других.
„ Љубица Бeљански-Ристић почињe своју активистичку позоришну дeлатност крајeм 70-их и почeтком 80-их година и она сe
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мора саглeдавати у јeдном ширeм културном контeксту. Рад Љубицe Бeљански-Ристић користио јe друга два типа игара по
класификацији Рожe Кајоа, чија јe књига Игрe и људи, прeвeдeна и објављeна у Србији у библиотeци Сазвeжђа 1972. годинe,
у вeликој мeри обeлeжила дeбатe у култури сeдамдeсeтих година .
Даклe, Љубица у позоришни рад са дeцом, порeд уобичајeних игара загрeвања и комуникацијe, уноси и игрe прeрушавања
(мимикри), као и игрe заноса (илинкс), игрe којe су омогућавалe дeци да у ствари, користeћи своја сопствeна искуства у
мeђусобном дијалогу, учeсничком, али и у физичком разговору, у нeвeрбалној комуникацији отварају нeкe новe просторe
слободe, како својој игри тако и свом стваралаштву. ..Укратко, позоришни поступак и мeтод Љубицe Бeљански-Ристић
можeмо назвати истраживањeм заснованим на умeтничкој пракси (practice-based research). Тај истраживачки приступ јeстe
слободан приступ, приступ који дозвољава зајeднички крeативан рад групe умeтника и нeумeтника, зајeднички крeативан
дијалог, који одбија уобичајeни хијeрархизовани позоришни однос, у којeм постоји драмски тeкст као обавeзна основа и
рeдитeљ који управља процeсом инсцeнацијe. Истраживачки приступ сe наставља и током извођeња прeдставe, и то јe
изузeтно значајан новум у српској тeатарској пракси у којој нeпосрeдна комуникација са публиком и глeдалиштeм – која
битно мeња прeдставу и догађајe на сцeни, свакако нијe била традиција.“
Проф ФДУ Милeна Драгићeвић-Шeшић

Љубица Бељански – Ристић као врстан стручњак и драмски педагог је позната и по томе што открива оригиналне, наставничке
моделе који унапређују образовно – васпитни систем. У њену част представљен је интегративни модел рада одељењског позоришта
Театар Фармакопеа, премијером:
„ .МИШОЛОВКА ОФЕЛИЈИНОГ БУКЕТА „ процесна представа
У фигуративном значењу речи мишоловка је замка,клопка у коју се упада. Уколико нас Шекспир увлачи у замку трагедије
освете, покреће питање мотива лудила двоје младих који наизглед нема исту основу. А основа јесте иста - околина која утиче
на улазак малдих у свет одраслих. Нико нас не учи како да се понашамо у љубави али нас сви саветују. Зашто савети могу да
нас чине неспокојнима? Сви, загледани у Хамлета и његову реализацију освете не виде правог осветника. Убојитост речи и
цвећа је фокус праве казне у драми Хамлет. Да ли је то начин за којим је трагао Хамлет? Офелијин букет јесте замка у коју се
хвата заборав, ласкање, неверство,туга, кајање, верност, мисли о љубави. Цвет буди грижу савести за речи и поступке. Али
цвет има и своје лековито дејство. Оно нас опомиње како да не постанемо жртве у спету најнежнијих осећања. Бацивши
213

букет, Офелија постаје трагична јунакиња која нас нежно подстиче да промислимо: колико и када ћемо дозволити да будемо
жртве властитој срећи.
Одељењско позориште Фармацеутско – физиотераспеутске школе
Театар Фармакопеа: Исидора Јоксовић,Уна Јовановић,Мина Јагодић,Кристина Микетић, Теодора Васић,Тијана
Богдановић,Милица Вукајловић,Лена Вуковић,Нађа Пејовић,Ања Љујић,Сара Кузмановић,Тамара Максимовић,
Анђела Крсмановић,Наталија Диклић
Режија и адаптација (оригиналног ) текста: Јелена Стојиљковић
Адаптација текста из стручне области фармакогнозија : мр Јасна Савић
Сценски ефекти из стручне области хемија: Александра Ракићевић
Извештај написала Јелена Стојиљковић
Ментор Театра Фармакопеа

Марина Ашковић
1/6, 1/7
2. „ Реформа календара Милутина
23.01.2018. године
Гост
Миланковића “
13.15 h
Удружење
Презентација монографије о Милутину
учионица 42
„Милутин Миланковић“
Миланковићу
У оквиру светосавске недеље у Фармацеутско - физиотерапеутској школи, одржан је угледни час на тему Реформа календара
Милутина Миланковића. Уводи импулс у час била је презентација Монографије о Милутину Миланковићу, те поздравна
презентација проф.Илије Савића испред Удружења Милутин Миланковић коју је реализовала Ј.Стојиљковић. Ученици, чланови
секције за верску наставу, су занимљиво, јасно дали портрет Милутина Миланковића кроз биографију, научни рад и догађаје који су
пратили покушај реформе календара у Цариграду, као и догађаје који су обележили време у коме је живео и стварао први српски
доктор техничких наука.
Циљ овог часа првенствено је био упознавање и подсећање наших ученика и колега са стваралаштвом великана који је до недавно
био много познатији светским научним и образовним институцијама, док се код нас о њему почело да говори, пише, али и
објављују његова научна дела - тек деведесетих година двадесетог века.
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Такође, циљ овог угледног часа који је подразумевао и завршну дискусију, био је заједнички покушај разумевања подвига
стваралаштва појединца у контексту различитих идеологија и сложених историјских околности, као и разумевања комплексности
стваралачког принципа саме људске личности.
Извештај написала
наставник верске наставе, Марина Ашковић
Јасна Савић,
2/1
Маријана Милосављевић,
Татјана Станковић,
Ирена Хрипшек
РЕАЛИЗАТОРИ УЧЕСНИЦИ – ученици одељења 2-1

3. „ Корени српске биологије “

24.01.2018. године
13.15 h
учионица 42

ЦИЉ ЧАСА:
Упознавање са биографијом и радом знаменитих научника Јосифа Панчића,Синише Станковића и Ивана Ђаје јер су они корен српске
биологије из кога су ницали први уџбеници природних наука, стручна терминологија, научни радови, институције и генерације
младих научника.
Овај час је имао документарно играну структутру. За припрему и релизацију часа коришћен је материјал из две научно популарне
серије школског програма РТБ: Историја науке и Заборављени умови Србије. Поред истраживачког рада везаног за живот и дело
наведена три научника ученици су продубили знање и из области информационих технологија јер су се упознали и радили у
програма за обраду видео записа како би садржај серија прилагодили часу. Снимци који су виђени током часа снимани су у
Природњачком музеју, Ботаничкој башти, архиви и библиотеци САНУ.
Изабрана три научника су били признате и уважаване јавне личности свог времена који су својим делом и радом унапредили наше
школство, образовање и култутуру.Овај час је подсетио на њихов значај за српску науку , друштво и наслеђе које су оставили. На
крају часа је истакнуто да су они сенка која светли , поттисни мотор и енергија садашњим и будућим генерацијама младих
научника и истраживача.
Час је завшен поруком: „Човек са знањем може у много прилика да буде од користи некоме,али незнајша је свакад од штете
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целоме друштву”.То је реченица и убеђење Јосифа Панчића коме је увек био веран.
Извештај урадиле:
Јасна Савић,наставик фармакогнозије
Татјана Станковић, наставник биологије
Маја Стојков
Сања Милановић

1/2

4. „ Великани наука историје и географије
с краја 19. и почетком 20. века “

24.01.2018. године
14.00 h
учионица 42

У оквиру светосавске недеље одржан је угледни час на тему "Великани наука историје и географије с краја 19. и почетка 20.века".
Циљеви часа били су:
упознавање ученика и наставника са биографијом знаменитих српских научника који су својим образовањем, делом, радом и
талентом поставили темеље и допринели развоју српске географије и историје. Својим значајем за развој науке постали су познати
и ван граница наше земље.
Презентоваи су живот и дело Јована Цвијића-најпознатијег српског географа, затим Јаше Продановића и Љубе Стојановића,
знаменитих историчара Цвијићевог времена. Час је конципиран као играно документарни садржај, а ученици су путем презентације
као активни учесници на атрактиван начин публици приказали значајне сегменте из живота, образовања, и научних радова
поменутих великана.
Час су реализовале наставнице географије и историје Маја Стојков и Сања Милановић са ученицима одељења 1-2 смера
фармацеутски техничар..
Часу су присуствовали директорка школе Биљана Вукосављеић, педагошкиња Мелита Ранђеловић, и наставници: Јасна Савић, Весна
Станојева Петров, Александра Ракићевић, Смиљана Соларов, Сања Ђуричић, Ана Анић, Ана Церовић, Јелена Јанковић, Милетић
Сузана.
Извештај написала
Маја Стојков, проф. Географије
Сузана Ловрета
Мирјана Стаменић

3/4

5. „ Примена Теслиних струја у физикалној
терапији “

25.01.2018. године
12.20 h
кабинет масаже
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Учесници: ученици 3 /4 одељења, наставници: Мирјана Стаменић и Сузана Ловрета.
Ученици су кроз игроказ приказали како се користе једносмерне струје и фототерапија, које је Никола Тесла открио, у медицини и
физикалној терапији.
Циљ часа: Упознавање са животом српског великана Николом Теслом, његовим научним достигнућима и њиховом применом у
медицини.
Извештај написала
Сузана Ловрета
1/ 2 ,1/4
25.01.2018. године
Драгана Михајловић
6. Михајло Пупин
13.15 h
учионица 42
Циљ: Упзнавање са биогрефијом Михајла Пупина и његовим доприносом науци као и инспирација младим људима да се
заинтересују за физику.
Час реализовали ученици Кијановић Јована, Михајло Максимовић, Александра Ракар и Стојковић Милица уз менторство
професорке физике Михајловић Драгане.
Учесници Наставничког већа: Биљана Вукосављевић, Мелита Ранђеловић, Весна Станојева Петров, Јелена Николић, Александра
Ракићевић, Смиљана Соларов и Татјана Станковић
Ућеници су кроз улоге дочарали детињство, одрастање и рад Михајла Пупина. Након тога приказан је анимирани филм ,,Михајло
Пупин – Пут ка светлости,,
Извештај написала
Драгана Михајловић, професор физике
Петар Алексић
Ана Анић

4/2

7. „ Михаило Петровић Алас + Ђуро Курепа
= математика краљица наука “

26.01.2018. године
12.20 h
учионица 40
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Циљеви часа били су:
- упознавање ученика и наставника са биографијом знаменитих српских математичара Михајла Петровића Аласа и Ђуре Курепе.
Уз интеракцију са публиком, кратки исечак из филма „Шешир професора Косте Вујића“ и квиз, приказани су живот и дело двојице
најзнаменитијих српских математичара, Михајла Петровића и Ђуре Курепе.
Час су реализовале наставници математике Ана Анић и Петар Алексић заједно са одељењем 4-2, смер фармацеутски техничар.
Часу су присуствовали директорка школе Биљана Вукосављеић, педагошкиња Мелита Ранђеловић, и наставници: Јасна Савић, Весна
Станојева Петров, Јелена Стојиљковић као и бројни ученици школе.
Извештај написо
Петар Алексић, наставник математике
26.01.2018. године
Ана Костић
2/3
8. „ Мапирање “
10.40 h
учионица 42
Угледни час наставнице кинезиологије др Ане Костић реализован је са одељењем 2/3 у оквиру Светосавске недеље.
Научили смо да Мапирање у науци јесте врста метода којом се визуелно показује шири поглед на неки процес који жели да се
објасни. У когнитивној лингвистици би се овај појам објаснио као: стимуланс „ ознака – означено – информација“. Текућа
информација би била да на мапи престонице у улици, ходамо улицама које носе имена знаменитих личности. Та табла са натписом
нам буди асоцијацију на знамениту личност о којој имамо нека сазнања.Оно што може, нама младима, да буде стимулативно је да
те знамените личности буду наши професионални узори.
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ЦИЉ ЧАСА је био да се као будући здравствени радници упознамо са биографијама и радом великана српске медицине, који су,
због својих заслуга у струци, признати и у свету. Желели смо да откријемо којим великанима српске медицине се одужио српски
народ тиме да су београдске улице добиле њихова имена. „ Мапирали“ смо имена оних улица које су нам биле познате, само по
имену или по томе што често пролазимо њима. Резултат нашег „ истраживања“ пренели смо у угледни час. Час је осмишљен
драмским методом који се састојао из три целине: наратора презентера који је најављивао и повезивао„ неме слике“ слајд
презентацијом. „ Неме слике“ су драмски метод којим су представљени великани – лекари према најпрепознатиљвијим
карактеристикама те смо користили и реквизите: фудбал, виолину ,микроскоп и др. Саме „неме слике“ су биле најава за „ученика у
улози “ лекара који је говорио о биографском и професионалном раду. Параванима смо означавали сцене. Теоријско знање о раду
српских лекара, о ком смо учили, повезивали смо и са практичном демонстрацијом нпр. Лазаревићевог знака – методе која се
користи приликом испстивања узрока бола у леђима.
Представили смо следеће великане српске медицине:
Aлександар Радосављевић - један од најзначајнијих лекара у Србији и отац пулмологије код Срба, академик САНУ. Значај:
Откривање туберкулозе плућа - борба за продужење свог живота и истовремено померање граница излечивости
туберкулозеАлександар Ђ. Костић – Један од оснивача, првих професора и декан (1936-1939) Медицинског факултета у Београду и
оснивач Института за хистологију и ембриологију . Значај Увео коришћење микрофотографија и филмова у хистологију - пионир
медицинске фотографије. Др Драгиша Мишовић - Француски ђак, а народни лекар. КБЦ Др Драгиша Мишовић. Др Коста
Тодоровић :"Само добар човек, може да буде добар лекар" Професор Универзитета у Београду, члан САНУ; Значај истакнути
стручњак у области заразних болести. Др Милутин Ивковић Милутинац је у септембру 1924. уписао студије медицине што му није
сметало да и даље буде незаменљив у „Југославији“, а запамћен као репрезентативац Југославије на Светском првенству у
Монтевидеу, Уругвај.Био је велики родољуб и лекар.Др Лаза Лазаревић Писац и доктор.Племенит и осећајан, научник и познавалац
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људске психе.Почасно место у књижевности и медицини. Значај Лазаревићев знак. Др Ј.Ј.Змај Родољуб, лекар, песник дечје душе
!Доктор у песнику или песник у доктору? Др Владан Хипократ Ђорђевић Лекар, велики реформатор, књижевник, политичар Значај
Преводилац чувене Харлтове Анатомије човечјег тела. Први школовани хирург у Србији.Један од оснивача Црвеног крста и СЛД-а.Др
Војислав Суботић и Батут – ,,Не мора човек имати крила генија да се попне небу под облаке. И смишљеним кораком може се
попети на те висине“
Смишљеним кораком, ка успешном часу, који нас је учио и учио како да презентујемо знање водила нас је меторка – др Ана
Костић!
Били смо поносни што су часу присуствовали: директорка,Биљана Вукосављевић,Мелита Ранђеловић, Јелена Стојиљковић ,Јелена
Стојиљковић, Весна Гамбирожа,Маријана Миосављевић, Јасна Савић, Бојана Лукић!
Извештај написали ученици 2/3 одељења

ЦЕНТРАЛНА СВЕЧАНОСТ

Презентације
школских пројеката

„ Како настају српски научници “

27.01.2018. године
Са почетком у 11 сати

На Централној свечаности дат је осврт на пројекте у које је школа укључена. Овакав вид менторског рада са ученицима је оцењен
као потстицајан за развој ученичке личности јер их оснажује ка промишљању о научном раду, презентацији рада, истицању и
препознавању сопствене даровитости, умешности и хуманости.Циљ је наглашен: истицање важности стицања знања и вештина
кроачајући путевима науке.
 Волонтерски тим Пројекат “ Вук, азбука, рад и мука“ у оквиру Дана Вука Ст.Караџића, ментор Радмила Панзаловић
Чланови волонтерског тима Фармацеутско-физиотерапеутске школе су узели учешће на централној свечаности прославе
школске славе свети Сава. Волонтерски тим је свој рад представио излагањем и презентацијом као и песмом на знаковном
језику „Не ругај се“.Четрдесет чланова волонтерског тима Фармацеутско-физиотерапеутске школе и Удружење самохраних
родитеља и породица деце са инвалидитетом "Плава шкољка" били су организатори првих Вукових дана у Београду под
називом „Вук, азбука, рад и мука“ у периоду од 22.-23.септембра. Учесници манифестације су била деца и особе са
инвалидитетом из целе Србије.


Међународни пројекат Е Медика, ментори Б. Васић;М.Павловић (пројекат повезивања здравствених (и партнерских)
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школа кориштењем нових ИКТтехнологија)Фармацеутско-физиотерапеутска школаи ове године учествoвујеу међународном
пројектуповезивањаздравствених (и партнерских) школакориштењемнових ИКТтехнологијаЕ-медика. Циљ пројекта је
стварање виртуалне заједнице медицинских школа земаља из окружења ( Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и
Херцеговина)крозноведидактичкеприступепоучавању и учењу у школамапутемИнтернета.Целокупнипројекат "Е-медика"је
намењен стручном образовању, а темељи се на повезивању хрватских здравствених школа у виртуалне заједнице, те
повезивању са сличним школама и институцијамау Европи и свету.Дани Е-медика одржавају сеу Термама Тухељ у Хрватској у
фебруару месецу. На Смотри „Дани Медике 2018.“ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе представиће се кроз
образовне профиле и активности које се одвијају у школи. Поред представљања здравствених школа и наше школе, ученици
ће током дв адана имати прилику да се упознају са ученичким пројектима који су рађени крозј едногодишњу размену школа.
Наша школа у школској 2017/018 години учествује на четири пројекта.Фармацеутко-физиотерапеутшка школа је носилац 2
пројекта:1. „Јутро после- ургента контрацепција“ усарадњисаМедицинском школом Анте Кузманића Задар, Медицинском
школом из Шибеника и Дубровника и Зуботехничком школом из Београда. Ментор пројекта Биљана Васић
„Нежељена дејства енергетских напитака“ усарадњи саМедицинском школом из Македоније и Сарајева и Зуботехничком
школом из Београда. Ментор на пројекту Маја Павловић
Такође, пријавили смо се на следеће пројекте „Вежбама релаксације против стреса“у сарадњи са Медицинско мшколом из
Сарајева, за тим на пројеке „Адипозитас“ у сарадњи са Медицинском школом Ново Место-Словенија. Ментори пројекта
Сања Вуков и Дероња Рената.
Наша обавеза је вођење пројектних тимова и израда стручних садржаја кроз сарадње у пројектних тимова (3-5 ученика) из
пријављних школа како би се пројекат успешно представио на Смотри „Дани Е-медица“ у марту 2018.године. Током рада на
ученичком пројекту развијајусе 11 општих ,међупредметних ,компетенција за ученике: компетенција за целоживотно учење,
комуникација, рад с подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће
у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини и естетичка компетенција и
предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Поред презентација ученичких пројеката, део Смотре резервисан је и за
стручна предавања за наставнике.
Полазећи од чињенице да су знања која су потребна за живот у демократском и интеркултуралном друштву све комплексија,
ученичка размена и подржавање иницијатива у пројекту "Е-медица" могу представљати додатну орјентацију и ослонац у
даљој афирмацији и развоју концепта интеркултуралности и ученичких компетенција.
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Координатор Е- medice, spec mr ph Биљана Васић


Достигнућа младих – Пасош предузетничких вештина –Брисел У оквиру програма Достигнућа младих ученицима који
похађају програме предузетништва омогућено је да стечена знања и вештине о предузетништву провере попуњавањем
упитника у два нивоа, а на крају да полажу за Пасош предузетничких вештин. Ученице Васић Теодора и Ана Марковић су
полагале испит и стекле пасош на основукога су позване да присуствују међународном скупу у Бриселу .На конференцији
одржаној 20-24. новембра 2017 , млади 45 земаља размењивали искуства о предузетништву и учествовали у заједничким
радионицама. Ментор Достигнућа младих Б.Васић



Лингвистички пројекат од националног значаја „ Речи које чувају језичку баштину“
Промишљајући о речима, и језику уопште, као делу традиције која у својој бити носи не само језички, већ и национални,
генетски код, на састанцима секције, разматрали смо идеју о језику као делу културног наслеђа. Сматрали смо да би рад на
очувању језика и писма могао да се подведе под нематеријално културно наслеђе, нарочито у домену његовог коришћења у
дијаспори. Тако смо осмислили да се прошири, прошле године започет школски пројекат „ Речи које чувају културно
наслеђе“, у коме би се допринос нашег рада односио на неговање језика ван матичног подручја. Акценат је на успостављању
везе између школа дијаспоре и матице. Презентован је само финални део резултата рада без лингвистичких анализа ,
приказа и других активности истраживања у Фармацеутско – физиотерапеутској школи и Штутгарту. Препознат је као пројекат
од националног значаја и награђен Првом републичком наградом на такмичењу лингвистичких секција РСрбије
Ментор лингвистичке секције, Јелена Стојиљковић



Медио Медика - Циљ пројекта:

Успостављање сарадње са школама истог подручја рада,з дравства и социјалне заштите, ради размене искустава и стицања нових
сазнања у држави и окружењу.
Задаци пројекта:
-

Представљање школа учесница у пројекту
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-

Успостављање контакта са колегама из медицинских школа
Укључивање ученика у изради одабраних тема
Разрада заједничких пројеката и размена ученика и њихових ментора
Договор о будућим заједничким пројектима
Укључивање медицинског особља са клиника,наставних база и установа ради дефинисања потреба установа
Медијско представљање у свим видовима
Размена мишљења,предлога путем видео конференција
Организовање заједничких часова и дебата путем видео конференција

Медио медика као пројекат међушколске научне сарадње ученика у средњем медицинском образовању у Србији почео је са
релизацијом од септембра 2017.године . У пројекат су се укључиле следеће школе: Медицинска школа „Београд“ (носилац
пројекта), Технолошка школа Параћин, Хемијско-медицинска школа Вршац, Медицинска школа“Драгиња Никшић“ Сремска
Митровица и Фармацеутско-физиотерапеутска школа Београд. Планирано је да се дружење ,сарадња, размена искуства, стицање
нових знања остварују кроз тимски рад ментора и ученика из наведених школа на одабраним темама. Теме које су изабране су:
1.Свако има право да буде срећан
2.Урођене болести метаболизма
3Лековито биље у терапији хормонског дисбаланса код жена и
4.Синдром X у адолесценцији.
Ученици наше школе су укључени у рад у оквиру три теме.
Прва тема је Примена лековитог биља у терапији хормонског дисбаланса код жена којом се жели скренути пажња на предности и
ограничења фитотерапије у области гинекологије. На овој теми из наше школе раде ментори, наставнице Јасна Савић и Маријана
Милосављевић и ученици : Бранислав Бековић,Нађа Банчов,Сара Покимица и Тијана Ђорђевић.
Друга тема је Синдром X(метаболички синдром) у адолесценцији којом се жели указати на овај озбиљан здравствени проблем
модерног доба , факторе ризика за његов развој у дечијем узрасту и последице које се могу јавити у каснијој ,одраслој доби. На
овој теми из наше школе раде менторка др Рената Дероња и ученици:Јелена Митровић,Ксенија Митић,Милица Илић и Александра
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Родић.
Трећа тема је Свако има право да буде срећан. У оквиру ове теме ученици се баве различитим видовима вршњачког насиља .На
овој теми раде ментори Мелита Ранђеловић, Јелена Стојиљковић и ученици Тамара Мирковић, Аница Дунђер, Петар Ђурђевић и
Софија Бугарски
Шта смо урадили до сада?
Досадашњи заједнички рад на изабраним темама реализован је кроз два сусрета у Фармацеутско-физиотерапеутској школи и
Медицинској школи Београд. Сусрети су прошли у пријатној атмосфери за шта су се побринуле обе школе које су припремиле
садржајан и занимљив програм. Током првог сусрета ученици и њихови ментори су заједнички осмислили анкетна питања и
међусобно поделили задужења.До другог сусрета извршено је анкетирање ученика по школама.Током другог сусрета сумирани су
резултати и отпочео је рад на изради презентације за дату тему .
Због недостатка новчаних средстава завршни сусрет планиран је за идућу школску годину 2018/2019.
Координатор за Фармацеутско-физиотерапеутску школу
Јасна Савић
 Пројекат Вики гимназијалац
Чланови Вики секције Јован Станковић, Наталија Марковић и Маја Дамњановић су представили пројекат Вики гимназијалац и
презентовали истраживачке пројекте, који су одобрени од стране тима менаџера образовног пројекта Викимедије , те се
очекује да се поставе у највећу енциклопедију – Викимедију: Чланови секције за лековито биље под менторством
професорки Јасне Савић и Маријане Милосављевић, осмислили су, истражили и написали две теме:“ Екстративни препарати“
и „Слузи као активни састојци биљака“ .Чланови секције Вики гимназијалац ,одељења другог четири, под менторством
професорке Весне Гамбироже, обрадили смо и написали тему: „Зглоб кука“
Координатор школског тима пројекта Ј.Стојиљковић
 “Спектрофотометријско одређивање стехиометрије и константе стабилности комплекса Zn2+јона са клиохинолом ,
хлороксином и 8 хидроксихинолом и утицај ph на стабилност тих комплекса “ пројекат Катарине Котлаје остварен у ИС
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Петница, ментор А.Ракићевић
 Пројекат МИ,ВИ,СВИ – Битеф Полифонија
1. ЕПСКЕ ИГРИЦЕ, Представа у учионици, Хоп.Ла!, Београд, Србија; Режија: Анђелка Николић
Ауторски тим: Олга Димитријевић (драматуршкиња), Анђелка Николић (редитељкаИграју: Анита Стојадиновић и Ђорђе
Живадиновић Гргур; Песме преткосовског циклуса узимамо као полазиште за испитивање идеолошких матрица
карактеристичних за епоху настанка, а чије дејство снажно одређује и савремене друштвене односе. Претпремијера
представе и анализа одрживости била је у нашој школи одељењима 2/3 и 4/2, као придруженој ћланици ЦЕДЕУМа и
учесницима у пројекту Битеф Полифонија
2. ПАРТНЕРСТВА ЗА БУДУЋНОСТ - Дијалошка платформа/презентација -Партнерство за будућност је презентација различитих
искустава и размишљања о развоју партнерства и остваривању пуне партиципације младих стваралаца и публике у
међународним пројектима. Презентери: Сања Крсмановић Тасић(R.U.IN), Диана Кржанић Тепавац (Мали позоришни
експерти), Сунчица Милосављевић (LET’S NET), Јелена Стојиљковић (DICE), Нела Антоновић (TCFT), Тсуyосхи Сугиyама
(Theatre Company A La Place) и Сандра Триенекенс (CARAVAN NEXT). Наставничка платформа „Коцка је бачена“ и Театар
Фармакопеа Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду, у партнерству са Школом Вук и Доситеј из Штутгарта,
наставља активности успостављене ЕУ ДИЦЕ пројектом (Драма унапређује кључне компетенције Лисабонске стратегије у
образовању) као вид вршњачке едукације, у потпројекту „Селице са куле од облака“.
3. МИШОЛОВКА ОФЕЛИЈИНОГ БУКЕТА изведена у оквиру пројекта Полифонија у трајању МИ,ВИ,СВИ
Координатор школе Битеф Полифоније, Јелена Стојиљковић
 Учимо Кинески језик – пројекат амбасаде НРКине, О пројекту и искуству учења кинеског језика говорила матуранткиња
Анђела Шорак: „ Ма овим часовима је веома занимљиво, зато што учимо о Кини и њеној култури, калиграфију и имамо
нмого конверзацијских часова. Сваке године у Србији се одржава такмичење у познавању овог језика. Част ми је да сам
одабрана да ове године представљам Фармацеутско – физиотерапеутску школу, са Достаном Николич, на овом такмичењу. У
првом делу такмичења ћу одржати припремљени говор о пријатељским односима Србије и Кине, а потом ћу отпевати песму
на том језику. Сигурно, не би овај језик у овој мери савладале без наше професорке Ху Јинг.“ Ученица је уводни и завршни
поздрав изговорила на кинеском језику и на тај начин дала извештај о изузетно успешној реализацији пројекта „ Учимо
кинески језик „
Александра Ракићевић
Хемијска секција
Предавање о Сими Лозанићу
30.01.2018. године
О оснивачу наставе хемије на Високој школи и првом ректору Београдског универзитета, одржано је предавање у одељењу 2/2.
Назив предавања је био „ Сима Лозанић у српској науци и култури“ које су реализовале три ученице одељења 2/2 са наставницом
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Александром Ракићевић
ИЗВЕШТАЈ СВЕТОСАВСКЕ НЕДЕЉЕ НАПИСАЛА И ОБЈЕДИНИЛА ПОЈЕДИНАЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ РЕАЛИЗАТОРА
У име организатора Светосавске недеље школске 2017/2018.године
Јелена Стојиљковић,наставница српског језика и књижевности
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