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  На основу члана 62.став 3.тачка 15. Закона о основама система образовања и 

васпитања («Сл.гласник РС» бр.55/2013,35/2015,аутентично тумачење 68/2015`) подносим: 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА 
 

1.  ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

 Сходно наставном плану и програму за одељења образовних профила који се 

школују у Медицинској школи у Краљеву извршена је коначна подела часова на 

наставнике и подела одељењских старешинстава. 

 

 План рада школе за школску 2016/17.годину је благовремено написан, стављен 

на дневни ред Наставничког већа и добио позитивно мишљење, усвојен на седници 

Школског одбора у законском року и достављен је Школској управи Краљево и 

локалној самоуправи. 

 

 Настава је  стручно заступљена, осим у одељењима образовног профила зубни 

техничар. Због доношења Уредбе Владе Р Србије од 07.12.2013.године, којом је 

онемогућено расписивање конкурса за пријем радника на неодређено време, школа није 

у могућности да  попуни упражњена радна места  која су се указала што због одласка у 

пензију, што због увођења огледа у редован систем школства од шк.2014/15.године. 

 

 Распоред часова је благовремено урађен по свим педагошким нормама и усвојен 

на седници Наставничког већа од 30. 8. 2016.године. 

 

 Ангажовани су наставници по Уговорима о извођењу наставе, у складу са 

Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама («Просветни гласник РС» бр.9/13) 

 

 Настава је организована у 2 смене које се од шк.2016/17.године ротирају на 

месечном нивоу. 
 

   У току шк.2016/17.године су реализовани сви наставни дани Према календару 

образовно- васпитног рада за средње школе. 
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2.   ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ, УСПЕХУ И ИЗОСТАЈАЊУ 

СА   НАСТАВЕ  У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 

 

НАСТАВА 
 

Реализација редовне наставе 

 

У сва четири разреда редовна настава је планирана и реализована по плановима 

и програмима за образовне профиле који су уписани школске 2016/17.године, у складу 

са Календаром образовно- васпитног рада средњих школа за шк.2016/17.годину. 

 

Реализација ваннаставних активности 

 

У школској 2016/17.годину реализовани су часови ваннаставних активности, и 

то часови додатне наставе, часови допунске наставе и часови секција. У извештају су 

унети часови који су уписани у књиге евиденције осталих облика образовно- васпитног 

рада за шк.2016/17.годину. 
 

Активност наставника 

наставник 
Наставни 
предмет 

допунска додатна секције припремна н. 

Бр.ча

сова 

Бр.уче

ника 

Бр.час

ова 

Бр.уч
еник

а 

Бр.ча

сова 

Бр.уч
еник

а 

Бр.час

ова 

Бр.
уче

ни
ка 

Радованка 

Вукосављевић 
математика 25 20 16 6   7 5 

Јелена Видић математика 30 54 16 6   5 5 

Слободан 

Шљанић 
математика 30 68 7 6     

Весна Милетић Енглески језик 33 7 16 5 17 9 3 7 

Оливера 

Косанић 
Енглески језик 35 26 15 10     

Ивана Главчић Енглески језик 10 2       

Марија 

Цветаноски 
Немачки језик 27 10 24 12     

Јелена Вељовић 
Српски језик и 

књижевност 
30 8   30 16   

Мина 

Миљаковић 

Српски језик и 
књижевност 

30 6     4 
16
0 

Милица 

Милетић 

Српски језик и 

књижевност 
30 14   24 10   

Љиљана Ракић 
Српски језик и 

књижевност 
9 3   12 12   

Ружица 

Каличанин 
Латински језик 15 11     14 15 

Марина 

Траиловић 
Физика 25 19     21 29 

Мирослав 

Цветић 
Физика 21 8       

Маријана Рачић Хемија 29 15 21 12 15 12 11 24 

Данијела 

Петровић 
Хемија 10 7       

Верица Жгела Устав 10 5       
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Мирјана 

Вучковић 
Биологија 26 8 13 8     

Данијела Кужић Биологија 30 15 13 10     

Марија Васковић 

Хигијена, 
Ортодонтски 

апарати, 

Тотална протеза 

20 13     35 22 

Мира костић - 

Чолић 

Увод у 
козметологију 

15 5 15 5     

Санда Вукићевић Патологија 24 21     15 18 

Горица 

Радичевић 

Микробиологиј
а 

7 16   18 7   

Ана Филиповић 
Медицинска 
биохемија 

10 7 15 8     

Вера Јелић 
Фармацеутска 

технологија 
26 6       

Јелена 

Вукосављевић 

Аналитичка 
хемија 

15 3       

Никола Божовић 

 

Анатомија и 
физиологија 

28 37 20 8   4 14 

Драгана 

Рончевић 

Здравствена 
нега 

30 6 17 8     

Снежана 

Миросавић 

Здравствена 
нега 

30 9   30 23   

Светлана 

Букумира 

Здравствена 
нега 

30 2   35 23   

Соња Илић Кинезитерапија 35 4       

Александар 

Думић 

Физикална 
терапија 

34 4     39 12 

Стеван 

Маркешевић 

Специјална 
рехабилитација 

34 4       

Драгана 

Пауновић 
Историја 18 26       

Ана Пантелић Естетска нега       13 27 

Марија 

Павловић 

Ликовна 
култура 

      8 6 

Јелена Столић Хор       30 18 

Весна Недић Психологија       7 5 

Невенка 

Миловановић 

Фармацеутска 

технологија 
      10 37 

Сања Петровић 
Парцијална 

протеза 
      28 20 

Мира 

Белопавловић 

Хирургија са 
негом 

      18 17 

Марина 

Новаковић 

Предшколска 
педагогија, 

васпитање и 
нега деце 

20 7     21 35 

Весна 

Белопавловић 

Интерна 
медицина 

      20 17 
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ОПШТИ УСПЕХ 

 

Број ученика на крају наставне године школске 2016/17.год. је 664. Од тог 

броја, са позитивним успехом је 662 ученика  (99,70%), а са недовољним успехом су 2 

ученика (0,30%).  

 

             УСПЕХ УЧЕНИКА: 

 

1. Одличних - 298 (45%) 

2. Врлодобрих - 281 (43%) 

3. Добрих - 82 (12,34%) 

4. Довољних – 1( 0,15%) 
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УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА: 

 

РАЗРЕД ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН НЕДОВОЉАН 

ПРВИ 63 79 11 / 1 

ДРУГИ 47 75 48 1 1 

ТРЕЋИ 80 68 13 / / 

ЧЕТВРТИ 108 59 10 / / 
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БРОЈ ИЗОСТАНАКА  : 

 

*Оправданих - 47807 

*Неоправданих – 1720 

*Укупно-  49527 
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РАЗРЕД ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

ПРВИ 6928 148 

ДРУГИ 13623 515 

ТРЕЋИ 13321 468 

ЧЕТВРТИ 13935 589 



Годишњи извештај директора 

 

Медицинска школа Краљево | Годишњи извештај о раду директора 10 

 

Васпитне и васпитно – дисциплинске мере 

 

 

РАЗРЕД О.О.С. У.О.С. У.О.В. У.Д. 

ПРВИ 4 1 1 / 

ДРУГИ 5 5 2 3 

ТРЕЋИ 10 5 2 / 

ЧЕТВРТИ 10 2 3 4 
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МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА И ВЛАДАЊА 

 

 Часове одељењске заједнице посветити значају редовног похађања наставе 

и значају континуираног учења. 

 

 Спроводити формативно оцењивање , односно вредновати знање ученика 

после сваког модула односно наставне теме. Ученицима који добију 

недовољну оцену и ученици који желе већу оцену  на модулу пружити 

могућност поправљања оцене у току реализације следећег модула и 

интезивирати допунску наставу.  

 

 

 На одељењској заједници сачинити план побољшања успеха ( узајамна 

помоћ ученика). 

 

 Допунска настава обавезна. 

 

 

 Интезивирати разговор ученика са стручним сарадницима. 

 

 Разредне старешине да обаве разговор са родитељима ученика који имају 

више негативних оцена у току школске године.  

 

 

 Пратити изостајање са наставе и благовремено реаговати ,обавестити 

родитеље и стручне сараднике. 
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3.  ПЕДАГОШКО- ИНСТРУКТИВАН УВИД И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА 

УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

                    

Прво полугодиште, школска година 2016/2017. 
 

Посећени часови редовне, додатне и допунске  наставе: 
 

 

Директор школе је посетио укупно 34 наставних часова код наставника, према 

плану посете и то 29 часова редовне наставе, 1 час додатне наставе и 4 часа допунске 

наставе. 

 

Предметни наставник Наставни предмет Разред и одељење 

Филиповић Ана Фармацеутска хемија 4/2 

Миљаковић Мина Српски језик и књижевност 4/3 

Тришовић Гордана Социологија са правима грађана 3/4 

Васковић Марија Хигијена са здравственим 

васпитањем 

2/5 

Божовић Весна Здравствена нега 1-в. 1/1 

Цветић Мирослав Физика  3/5 

Јелић Вера Фармацеутска технологија-в. 3/2 

Јовановић Јасмина  Фиксна протетика 4/5 

Зарев Јасна Здравствена нега деце раног 

узраста –в. 

1/4 

Миленић Никола Медицинска етика 2/4 

Божовић Никола Анатомија- допунска нас. 1/1 

Траиловић Марина  Физика – допунска нас. 4 раз. 

 

 

Друго полугодиште, школска година 2016/2017. 

 

Посећени часови редовне, додатне и допунске  наставе: 

 
Презиме и име наставника Наставни предмет Одељење 

Симић Ђорђе Физичко васпитање 3/1 

Миловановић Невенка Фармакогнозија са 

фитотерапијом 

2/2 

Милетић Милица Српски језик и књижевност ¾ 

Ракић Љиљана Српски језик и књижевност ½ 

Маркешевић Стефан Масажа –в. 2/4 

Недић Весна Здравствена психологија 2/1 

Траиловић Марина Физика 2/3 

Илић Соња Кинезиологија – в. 2/4 

Виријевић Гордана Васпитање и нега деца – в. 4/3 

Столић Јелена Музичко васп. деце раног 

узраста 

4/3 

Вукићевић Санда Патологија 2/4 
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Главчић Ивана Енглески језик 1/5 

Белопавловић Мира Здравствена нега у хирургији- 

в. 

3/1 

Ђуровић Оливера Здравствена нега у интерној 

медицини – в. 

3/3 

Ерац Ана  Физикална медицина – в. ¾ 

Миросавић Снежана Здравствена нега ½ 

Пауновић Драгана Историја 1/5 

Ђорђевић Сања Фиксна протетика- в. 2/5 

Вучетић Милан Историја 2/5 

Букумира Светлана Здравствена нега 1/1 

Вукосављевић Јелена Аналитичка хемија –в. 2/2 

Миљевић Ана Фиксна протетика- в 2/5 

Рачић Маријана Хемија – допунска нас. 3 раз. 

Кужић Данијела Биологија – додатна нас. 3 раз. 

Видић Јелена  Математика- допунска нас. 2 раз. 

                                                                                                        
 

 

У циљу подизања квалитета наставе на виши ниво организовано је 65 угледних 

часова, на 50 часова наставници су узели учешће као асистенти и на сваком угледном 

часу присуствовало је по неколико наставника, укупно 294 слушалаца на свим 

предавањима. Динамика за наредни период може се видети из личних планова 

професионалног развоја запослених. 

На основу детаљног извештаја тима за стручно усавршавање упозната сам са 

прегледом предузетих активности и анализом остваривања стручног усавршавања на 

нивоу установе и ван установе. 

 

 

 

4. ИЗВРШЕЊЕ НАЛОГА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

У току овог извештајног периода Школа је примењивала одредбе Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању и 

васпитању. 

 

Одељење за инспекцијске послове Града Краљева, просветна инспекција, као и 

Одељење за инспекцијске послове у установама, предшколског, основног и средњег и 

високог образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја  је у више 

наврата вршило надзор и констатовало да Школа ради у складу са законском 

регулативом, осим у Записнику о ванредном инспекцијском надзору у Медицинској 

школи у Краљеву од 18.01.2017.године, када су наложене мере директору да радна 

места наставника грађанског васпитања и стручног сарадника библиотекара  заступи у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену 

и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 

васпитача у стручним школама. 
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Извршена је контрола и надзор рада школске библиотеке од стране 

Руководиоца стручне службе за развој и матичне послове Народне библиотеке «Стефан 

Првовенчани» Краљево. Рад библиотеке оцењен је највишом оценом. 

 

Министарство унутрашњих послова, Одељење за ванредне ситуације у 

Краљеву је 21.11.2016.године извршило надзор у објекту Медицинске школе, о чему је 

сачињен записник са предлогом мера и рокова. 

 

 

5.  ПРОШИРЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ОСНОВЕ РАДА И 

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ НАСТАВЕ 

 

              У току школске 2016/2017. године урађени су следећи пројекти у школи: 

 пред почетак школске године готово читава унутрашњост објекта је окречена; 

 у току децембра 2016.године су испланирани, а у току  државног празника 

реализовани радови на хобловању и лакирању паркета у фискултурној сали; 

 

 

 
 постављене су тракасте завесе у ходнику првог спрата испред канцеларија 

административно- техничког особља; 

 донирана је софа у ходнику административно техничког особља; 

 ученицима су, ради одмора између наставе, набављена 2 комплета табуреа 

врхунског дизајна, 

 Набавка наставних средстава и учила, 

 Опремање зубне ординације,  

 Уградња грејача на крову школе, 

 Кречење другог спрата, 

 Купљена је монтажна скела, 

 Адаптација простора школе како би се добио ученички продтор, односно 

кабинет здравствене неге, 

 Захваљујући доброј сарадњи са друштвеним делатностима и локалној 

самоуправи ђаци више не издвајају новац за материјал за реализацију наставе.  
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6. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 Дана 15. 12. 2016. одржано је школско такмичење ученика четвртог разреда 

из предмета фиксна протетика у моделовању фиксних надокнада. Тема рада била је 

Моделовање горњег бочног фасетираног моста. Укупно је пријављено 11 такмичара. 

Два првопласирана ученика иду даље на републичко такмичење из фиксне протетике, 

које ће се одржати у оквиру мајских сусрета зубних техничара. 

     Дана 21.05.2017 одржано је Републичко такмичење из фиксне протетике у 

Бањи Ждрело. Задужени ментори Александра Миличић и Сања Петровић са ученицама 

Ђурђином Којић и Спасојевић Ружицом су учествовали на поменутом такмичењу. На 

такмичењу је учествовало 9 школа. Ученице наше школе су показале знање и изузетну 

мануелну спретност,али се нису пласирале у прва три места. 

 

 19.03.2017. у Медицинској школи Краљево организовано је Окружно 

такмичење из страних језика за средње школе Рашког округа. Организатори 

такмичења били су Министарство просвете Републике Србије, Друштво за стране 

језике и књижевност Србије и Медицинска школа Краљево. Такмичење је одржано у 

две категорије: општој и специјалној – за енглески језик, док је за француски и немачки 

језик такмичење организовано само у општој категорији. 

     Две ученице наше школе су се пласирале на виши ниво такмичења. Професор 

који је припремао ученике за такмичење била је мр Весна Милетић. Одговорна лица за 

организацију такмичења били су супервизор Биљана Митић и директор Медицинске 

школе, Биљана Бојанић. Формиране су комисије за прегледање тестова и комисија за 

жалбе. 

    Републичко такмичење из страних језика одржано је 22.04.2017. у Београду. 

Медицинска школа Краљево имала је две ученице које су се пласирале на републичко 

такмичење, обе из енглеског језика.  

 

 Школско такмичење из биологије одржано је 03.03.2017. Из првог разреда 

учествовао је 21 ученик, а из четвртог 11 ученика. За окружно такмичење се пласирало 

7 ученика, ментор ученика првог разреда била је Мирјана Вучковић. 

Окружно такмичење је одржано 19.03.2017. у Шумарској школи у Краљеву. 

На такмичењу су учествовали сви пласирани ученици. Такмичење је протекло у 

присуству супервизора са Биолошког факултета у Новом Саду. На републичко 

такмичење су се пласирали ученици четвртог разреда: Лидија Марић и Кристина Којић.  

Републичко такмичење одржано је 14.05.2017. на ПМФ-у у Новом Саду. 

Ученице Лидија и Кристина су заузеле висока места на ранг листи иако је такмичење 

одржано по програму за природно-математички смер Гимназије. 

 

 Школско такмичење из здавствене неге одржано је 15. и 16. априла. На 

такмичењу је учествовало 11 ученика из одељења 3-1 медицинска сестра – техничар и 

3-3 медицинска сестра – васпитач. У припреми ученика за такмичење су учествовале 

професорке Мира Белопавловић, Драгана Рончевић и Љиљана Петошевић.  Оне су 

обезбедиле учешће на Републичком такмичењу које ће се одржати 19. и 20 . маја у 

Вршцу. 

Републичко такмичење из Здравствене неге одржано је у Вршцу  19. и 20. 

маја 2017. године. На такмичењу су учествовале 23 медицинске школе из Републике 

Србије. Ментор ученика – Мира Белопавловић, наставник здравствене неге, судија 

практичних вештина из здравствене неге – Драгана Рончевић, наставник здравствене 

неге. 
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Прегледач теста знања из здравствене неге – Снежана Миросавић, наставник 

здравствене неге. Ученици наше школе су показали добро знање из премета 

Здравствена нега, како теотретског, тако и практичних вештина. 

 

 Општинско такмичење из историје је одржано дана 12.3.2017. године. На 

такмичење из историје ишли су ученици прве и друге године. Остварили су јако добар 

успех. Неколико ученика пласирало се на окружно такмичење које ће се одржати у 

Рашки 8 .4.2017 године. Професори који су водили ученике су Драгана Пауновић и 

Милан Вучетић. 

Окружно такмичење такмичење се одржало у Рашки са почетком у 14 часова. 

Ученици су постигли одличан успех и пласирали се на републичко такмичење које ће 

се одржати у Крагујевцу 7.5.2017 године. 
На републичком такмичењу ученици су остварили добар успех.  

 

 

ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Школско такмичење у стоном тенису  
Поводом предстојећег Општинског такмичења у стоном тенису, 29.9.2016. у 

фискултурној сали наше школе је одржано такмичење на коме су прва 3 места 

појединачно у обе конкуренције стекла право на пласман на Општинско такмичење. 

Присуствовало је 27 ученика у обе конкуренције. Дежурни професори су били 

Бранислав Љубичић, Љубинко Јовановић. 

Општинско такмичење у стоном тенису  

На општинском  такмичењу у стоном тенису   одржаног 30.9.2016. у ОШ ,,Димитрије 

Туцовић” у Краљеву нашу шклолу се представљале  следеће ученице: Тамара 

Стевановић, Милица Димитријевић, Софија Вранић. Екипно су наше ученице освојиле 

прво место, као и у појединачном пласману, Тамара Стевановић је освојила прво место. 

Вођа екипе је био проф. Љубинко Јовановић. 

Окружно такмичењ у стоном тенису  

На окружном такмичењу у стоном тенису одржаном 20.10.2016. у ОШ ,,Димитрије 

Туцовић” у Краљеву, нашу шклолу се представљале  следеће ученице: Тамара 

Стевановић, Милица Димитријевић, Софија Вранић. Екипно су наше ученице освојиле 

друго место, као и у појединачном пласману, Тамара Стевановић је освојила друго 

место, што представља велики успех за нашу школу. Вођа екипе је био проф. Љубинко 

Јовановић. 

Општинско такмичење из кошарке  

Такмичење је одржано у фискултурној сали ЕСТШ „Никола Тесла“ 10.11.2016. године. 

Медицинску школу су представљали ученици у обе селекције. Омладинке су заузеле 

друго место, док су омладинци освојили четврто место. Вођа обеју екипа је био проф. 
Бранислав Љубичић. 

Окружно такмичење у пливању 

На окружном такмичењу у пливању одржаном 1. 11. 2016.године у Врњачкој Бањи  

Нашу школу су представљали следећи учесници: Кристина Стојковић у категорији 

омладинки и Данило Ђоковић и Немања Ратковић у категорији Омладинци. 
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Постигнути резултат је прва места у обе категорије, Кристина Стојковић и Данило 

Ђоковић, што је велики успех за нашу школу. Вођа екипа је био проф. Љубинко 

Јовановић. 

Републичко такмичење у пливању 

На републичком такмичењу у пливању одржаном 16. 11. 2016. године у Крагујевцу 

нашу школу су представљали следећи ученици: омладинке Кристина Стојковић и 

омладинци Данило Ђоковић. Остварени резултат је  Кристина Стојковић 25 место, 

Данило Ђоковић 23 место. Ученике је водио проф. Љубинко Јовановић. 

Општинско такмичење из одбојке  
У сали ЕСТШ „Никола Тесла“ 8.12.2016. је одржано такмичење из одбојке на нивоу 

Општине Краљево. Организатор свих школски такмичења је Савез за школсли спорт и 

Олимпијско васпитање града Краљева. Медицинску школу су представљали омладинци 

и омладинке. Омладинци су заузели треће место. Омладинке су освојиле прво место и 

тиме стекле право на пласман на Окружно такмичење које ће се одржати у месецу 

Фебруару 2017. године. Селектор обеју екипа је био проф. Бранислав Љубичић. 

Окружно такмичење из одбојке  
Такмичење је одржано 24.2.2017. у сали ЕСТШ „Никола Тесла“. Учествовале су 3 

екипе: Гимназија Нови Пазар, Гимназија Врњачка Бања и Медицинска школа Краљево. 

Вољом жреба екипа Медицинске школе се директно пласирала у финале чекавши 

победника меча Н.Пазар – В.Бања. Пласман у финале је изборила екипа Гимназије из 

Врњачке Бање која се није добро провела у финалу где су их сачекале супериорне 

омладинке Медицинке школе. Резултат је био 2-0, убедљив по сетовима. Наредни круг 

такмичења је Међуокружно такмичење. Селектор екипе је био проф. Бранислав 
Љубичић. 

Међународно такмичење из одбојке  
Такмичење је узело учешће 13.3.2017. године у старој хали спортова на кеју у 

суорганизацији СЗШСИОВГК и ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева. У питању је било 

такмичење у обе конкуренције. Први су на ред изашли омладинци. Победник је екипа 

Гимназије из Ужица. У женској конкуренцији екипа Гимназије из Чачка је у финалу 

победила Гимназију из Ужица. Наше ученице су у полуфиналу изгубиле управо од 

победница турнира резултатом 0-2 и тиме заузеле 3.место. Вођа екипе Медицинске 
школе је био проф. Бранислав Љубичић. 

Општинско такмичење у рукомету 

На општинском такмичењу у рукомету одржаног 23.03.2017.г.у  ЕСТШ 

,,Никола Тесла” у Краљеву девојчице и дечаци су освојили друго место. 
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7. РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

        У протеклој шк.2016/17.години је одржано 15 седница Наставничког већа. 

 

       Дискусије на седницама су биле конструктивне, а директор је усмеравао усвајање 

предлога који су од значаја за успешан рад и даљу афирмацију школе. 

 

         Тачке дневног реда су биле следеће: 

 Упис ученика у школској 2016/17.години 

 Анализа поправних испита у августу 2016.године 

 Организација почетка наставе у новој школској години 

 Разматрање нацрта Годишњег плана рада школе за шк.2016/17.годину 

 Анализа успеха и реализације образовно- васпитног рада у 2016/17.години 

 Усвајање Плана и програма за извођење екскурзије ученика трећег разреда 

 Стандарди квалитета рада установе 

 Разматрање планова и програма за образовне профиле који прелазе из огледа у 

редован систем школства 

 Самовредновање 

 Усвајање форме доказа остварене активности стручног усавршавања 

 Презентација Плана личног стручног усавршавања (портфолио) 

 Предлог Плана уписа за шк.2017/18.годину 

 Корекција Школског развојног плана 

 Планирање семинара за 2017.годину 

 

 

 

Годишњи извештај са педагошких колегијума 
  

Током школске 2016/2017 године одржано је пет састанака Педагошког 

колегијума којима је председавао директор школе Биљана Бојанић. Једногласно је 

усвојен план и програм рада Педагошког колегијума који се налази у Годишњем плану. 

 

На следећим колегијумима разматран је успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода. Педагог школе је обавестио Педагошки колегијум о успеху 

ученика као и о изостајању и васпитним мерама. У поређењу са постигнућима ученика 

на истим класификационим периодима, претходних година, у овом периоду су видно 

бољи резултати успеха и владања. Пролазност је 68%, а недовољних оцена  431 (32%). 

Број изостанака и дисциплинских мера није већи него раније. 

 

Допунска и додатна настава реализују се по плану, сви наставници су у обавези 

да држе допунску наставу и да благовремено уписују у књигу евиденције. 

 

Донет је закључак да на Стручним већима треба поразговарати о начинима 

побољшања наставе. Обавестити ученике да могу да поправе оцену на часовима 

допунске наставе. Побољшати сарадњу између предметних наставника и раздедних 

старешина. Обратити пажњу на децу са лекарским уверењима. 
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Једногласно је договорено да се ове школске године посвети више пажње 

изради докумената за Годишњи план.  

 

Одлучено је да ће такмичења бити финансирана, где год буде било 

интересовања деце. Окружно такмичење  из страних језика одржано  је  у нашој школи. 

Медицинска школа је узела учешће и на такмичењу из здравствене неге као и из 

биологије, зубне технике, историје и великог броја спортских такмичења.  

 

Што се тиче екскурзије договорено је да ће ове године ученици треће године 

ићи у северну Италију, а разредне старешине су о томе благовремено обавештене.  

 

У мају је договорено да наставници што пре изврше поделу по предметима, 

како би се утврдили евентуални технолошки вишкови. 

 

У оквиру својих већа, председници Стручних већа, добили су задужења да 

прикупе извештаје рада секција, спровођења додатне и допунске наставе, као и да 

израде извештај стручних већа, за минулу годину.    

    

8. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА АНАЛИЗОМ РЕЗУЛТАТА ПРИМЕНЕ 

СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗА ШК.2016/17.ГОДИНУ 

 

Извештај о стручном усавршавању је сачињен на основу података који су 

наставници лично уносили у табелу која је по ставкама обухватала све сегменте који 

спадају у бодовање за стручно усавршавање. 

Одржано је 65  угледних часова, на 50 часова наставници су узели учешће као 

асистенти и на сваком угледном часу присуствовало је по неколико наставника, укупно 

294 слушалаца на свим предавањима. 

На наставничким већима 6 предавача је изложило своје теме: 

 Запаљење дисајних путева,октобар 2016. 

 Поступак са особом без свести, новембар 2016. 

 Болести штитасте жлезде, новембар 2016. 

 Безбедност на интернету, фебруар 2017. 

 Мутагени чиниоци средине, април 2017. 

 

Укупан број наставника који је слушао горе наведена предавања је 232. 

Из списка присутних наставника на седници Наставничког већа види се ко је 

присуствовао којем предавању. 

Наставници су држали предавања у оквиру својих Стручних већа и забележено 

је 15 таквих предавања, праћених од стране 22 наставника. 

Наставници су били слушаоци и излагачи садржаја одређених књига, 

дела....Укупно је одржано шест предавања на ову тему, а седам наставника је 

присуствовало презентацији уџбеника од стране различитих издавачких кућа.  

Укупно је 40 наставника са ученицима посетило Спомен парк, 33 биоскоп, 8 

изложбе и библиотеку, 14 Фестивал здравља и Фестивал науке, 19 је посетило 

различите институције (музеј, изложбе, трибине, смотре, приредбе, изложбе, вртиће....). 

На два семинара у овој школској години учествовало је укупно 59 наставника, 

а теме су биле: 1) Активирајмо ученике подстицајним задацима; 2) Заштита жена и 

деце од насиља у породичном контексту. 
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Два наставника заједно са педагогом и психологом школе били су ментори у 

раду са три приправника. 

На општинска и окружна такмичења ђаке су водила 32 наставника а на 

републичка такмичења 11 наставника, где су постигнути задовољавајући резултати. 

У улози супервизора на завршним испитима у основним школама  био је један 

наставник, а као прегледачи учешће су узела 7 наставника, док је 5 наставника било 

ангажовано на дежурство. 

И ове године на Сајму образовања у краљевачкој Хали спортова, презентацију 

наше школе и смерова предводило је 11 наставника са својим ученицима. 

Поводом Дана школе израђен је часопис на коме је директно радило 9 

наставника, док су сви наставници својим прилозима помогли реализацију овог 

пројекта. Организована је представа од стране професора српског језика. 

Школски сајт је поред психолога школе, ажурирало и два наставника. 

 

 

 

 

9. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

      Сарадња са родитељима може се поделити у три дела: 

 

 Сарадња кроз Савет родитеља (у периоду септембар- август 3 седнице) где су 

родитељи подржали сваки предлог и доносили одлуке на обострано задовољство- 

Школе и ученика. 

 Сарадња са родитељима који су тражили помоћ у смислу ослобађања ученика са 

наставе у случајевима путовања у иностранство, помоћ око уписа, решавање 

конфликата и сл. 

 Сарадња са родитељима током вођења васпитно- дисциплинских поступака. 

 

 

 

 

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

 На почетку школске 2016/17.године највише времена сам провела у изради 

Годишњег плана рада у оквиру ког сам направила задужења наставника за 40- то 

часовну радну недељу. 

 Склопљени су Уговори о сарадњи са социјалним партнерима школе за 

шк.2016/17.годину, ради реализације наставе у наставним базама школе. 

 оформљени су тимови за израду годишњег плана школе, самовредновање, 

школски развојни план, школски програм, превенцију насиља у школи и, тим за 

каријерно вођење, стручно усавршавање. 

 остварена је успешна координација рада тимова и упознавање са резултатима 

 реализовала сам екскурзију трећег разреда  шк.2016/17.године, у септембру 

2016.године. 

 спроведена је акција добровољног давања крви у сарадњи са Црвенин крстом, са 

којим Медицинска школа има дугогодишњу успешну сарадњу. 
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 Активна сарадња са административно- техничком службом у школи. 

 Вођени су разговори и решавани проблеми са појединим ученицима. 

 Упис кандидата на преквалификацији за шк.2016/17.годину. 

 Министар просвете, науке и технолошког развоја, посетио је нашу школу 22. 

децембра 2017.године. Том приликом је обишао просторије наше школе, имао прилику 

да присуствује презентацији смерова тако што су ученици изводили различите 

медицинско техничке радње, обишао фармацеутску лабораторију, кабинете зубне 

технике и здравствене неге, као и козметички салон у којем раде наставнице и ученице 

наше школе. Након обиласка обављен је разговор са директорком и представницима 

локалне самоуправе о функционисању и текућим проблемима школе. Министар је био 

задовољан обављеном посетом и похвално се изразио о нашој школи. 

 

 
 

 

 27.01.2016.године је свечано обележена школска слава Св. Сава сечењем 

славског колача уз присуство свештеника, ученика и бројних запослених. Уз пригодан 

програм који је започет химном Светом Сави у извођењу ученика школе. 

 

 посета изложби „Читамо и пишемо са Аном Франк“, где су ученици у неколико 

наврата посетили Пољопривредно-хемијску школу „Др Ђорђе Радић“ и видели 

изложбу. Изложба је реализована у сарадњи са Народном библиотеком Србије и 

организацијом Terraforming. Подржана је од Међународне алијансе за сећања на 

Холокауст IHRA, чији је члан Србија. 
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 обележавања Европског дана борбе против трговине људима одржана је 

пројекција филма „Сестре“ који управо обрађује тему трговине људима. Пројекцији је 

предходило кратко предавање у коме су професори заједно са ученицима дискутовали о 

томе ко и како може постати карика ланца трговине људима, о мерама заштите, али и о 

томе како се може спречити трговина људима.  

 

 у недељи парламентаризма ученици наше школе присуствовали су разговору са 

градоначелником у скупштини града.  

 

 волонтери Црвеног крста заједно са професорима и уценицима одржали, у 

оквиру Дана сећања на жртве саобраћајних незгода,  показну вежбу пружања прве 

помоћи у случају саобраћајне незгоде у дворишту Медицинске школе ученицима 

Медицинске школе, Економске школе, Гимназије и ЕСТШ Никола Тесла. Велики број 

ученика који су прошли предавање из области прве помоћи присуствовали су показној 

вежби. 

 

 

 у Медицинској школи,                                   

дана 08. 12. 2016. год. уз подршку 

школске управе у Краљеву, одржан  

је Фестивал науке. Фестивалу су  

присуствовали ученици четвртих 

разреда средњих школа у краљеву. 

Представили су се следећи 

факултети: Природно-математички 

факултетУниверзитета у Крагујевцу,  

Агрономски факултет у Чачку 

Универзитета у Крагујевцу, 

Факултет за Машинство и 

грађевинарствоуКраљевуУниверзит

ета у Крагујевцу. План је да се 

фестивал одржава традиционално у  

Медицинској школи и да се 

прошири на сродне факултете који буду заинтересовани да се представе. 

 

 

 ученици одељења III3 смера медицинска сестра- васпитач су у сарадњи са 

професорком српског језика и књижевности Милицом Милетић припремили 

новогодишњу представу „Срећна Нова година“. Представа је извођена у неколико 

вртића предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“, на додели пакетића у 

организацији Црвеног крста и у Медицинској школи пред децом радника школе.  

 

 У оквиру недеље парламентаризма, 13. 11. 2016. године, ученици четвртог 

разреда Медицинске школе: Планић Милица, Марић Лидија, Биорац Марко и Вуковић 

Јелена,   посетили су Народну скупштину у Београду. Ученици су имали прилике да са 

водичем, након испричаног историјата, обиђу зграду скупштине. Видели су и улазили у 

просторије које, осим на преносу са скупштинских заседања нису доступне за јавност. 

Обишли су и скупштинску библиотеку која је оставила посебан утисак на присутне. 
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 У организацији вероучитеља Стефана Милошевског и Михајла Живковића, 

ученици и професори Медицинске школе у Краљеву, њих око четрдесет, имали су 

прилику да по прелепом дану   1. априла  2017. године посете неколико древних 

манастира у Рашкој области. Ученици су најпре посетили храм апостола Петра и Павла 

у Расу, потом манастир Ђурђеви Ступови.  

      Након краћег одмора у Новом Пазару, група је кренула према манастиру Градац, 

задужбини краљице Јелене Анжујске из 13. века, да би у поподневним сатима као 

последња дестинација био манастир Студеница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У склопу пројекта Друштва против рака – Краљица Јелена Анжујска у 

Медицинској школи су одржана предавања за ученице четвртог разреда на тему Само 

преглед дојке. 

У оквиру четири посете која су одржане у просторијама школе матуранткиње 

свих пет одељења су имале прилику да присуствују предавањима. Предавања су 

одржали главна сестра Здравственог центра „Студеница“ Марија Мијајловић и главна 

сестра онкологије Данијела Окошановић и доктори др Звонко Веселиновић, др Ивица 

Зарев, др Александар Ђурчић и др Горан Камиђорац. 
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У Краљеву је 10. 5. 2017. одржан Сајам 

образовања. Била је то прилика да се ученици 

осмог разреда упознају са занимањима у 

средњим школама. За нашу школу владало је 

велико интересовање. Ученици и наставници 

Медицинске школе  су се потрудили да 

достојанствено представе школу и пруже 

заинтересованима сва потребна обавештења. 

 

 

 

 

 

 
 Свечаном академијом прослављен је Дан школе 12.маја у мултимедијалном 

центру  Кварт. Медицинска школа прославила је педесет девет година од свог 

постојања.  

На овом  за све нас значајном скупу присуствовали су представници локалне 

самоуправе града Краљева. Од посебне важности било је и присуство самог 

градоначелника.  

 

 
 

 

Ђаке, њихове родитеље, професоре и чланове локалне самоуправе посебно је 

забавио део који су припремили чланови драмске секције, којом је руководила 

професорка српског језика и књижевности Јелена Вељовић. Они су извели Нушићеву 

комедију „Народни посланик“. Успели су да измаме осмехе својом глумом и хумором 

који је својствен само Нушићу. 

 

 Ученици и професорке су на тргу у Краљеву поводом дана Европе извели 

један мали перформанс/акцију као финале свега што су  радили и научили у пројекту 

"п(р)омишљање". Ученици су делили разгледнице са фотографијама градова Европе 

које су сами урадили на екскурзијама и приватним посетама. Делили су и  балоне у 

бојама ЕУ, а прикључили су им  се и ученици музичке школе који су између осталог  

свирали химну Европске уније. Читав догађај је био медијски пропраћен. 



Годишњи извештај директора 

 

Медицинска школа Краљево | Годишњи извештај о раду директора 25 

 

Овом акцијом завршен је пројекат "Шта п(р)омислиш кад кажеш Европска 

Унија?", у којем наши ученици учествују од септембра 2016. Пројекат је био 

финансиран од стране Министраства за Европске интеграције Републике Србије, и 

реализован уз подршку Грађанских иницијатива из Београдa. 

 

 У оквиру пројекта Нулта толеранција на родно засновано насиље, које 

спроводи Аутономни женски центар са локалном организацијом Феномена, млади из 

Медицинске школе, који су прошли вршњачке радионице на тему родно заснованог 

насиља, провели су мини јавну акцију са називом ПРЕПОЗНАЈ НАСИЉЕ! 

 

 

 

 

 
 

 Дана 09. 06. 2017. год. у холу школе је организована изложба радова 

ученика одељења 3/3 (васпитачи). Имајући у виду значај ове теме, односно све већу 

присутност различитих развојних поремећаја, кao и раширене предрасуде према њима, 

на часовима дечје психологије смо ставили акценат  на разноврсност поремећаја, 

превенцију и лечење истих, што су ученици приказали кроз изложене радове.  Циљ 

изложбе je подизање свести и формирање правилног односа према развојним 

поремећајима.   
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Још једна генерација ученика медицинске школе 

завршила је средњошколско образовање. И ова 

генерација, која је по свему била изузетна, своје 

матурско вече прославила је уз музику и добро 

расположење. Ови млади, лепи, весели и добри 

људи још једанпут су показали зашто их 

сматрају изузетно добром генерацијом. Уз песму 

„А сад адио...“ и по неку сузу, кренули су у нови 

период живота. Срећно! 

 
 

 
 

 За ђака генерације проглашена је Ђурђина Којић – зубни техничар. 

Ђурђина, осим што је имала све петице, ове године је учествовала на републичким 

такмичењима из биологије и зубне технике.  

             Ђурђини је директор школе, Биљана Бојанић, уручила, као награду за труд и 

константност у раду која је и резултирала признањем за ђака генерације, вредан 

фотоапарат. 
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 У оквиру програма стручног усавршавања Медицинска школа је 

организовала семинар за своје запослене,на тему “Активирајмо ученике подстицајним 

задацима”. Семинар је одржан у четвртак, 24.8. и у петак 25. 8. 2017. Године, за две 

групе запослених, односно за око 60 запослених Медицинске школе. 
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11. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

       Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира зараде запослених, а 

локална самоуправа материјалне трошкове Школе. 

 

       Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја исплате зарада стижу 

уредно у два дела. 

 

       Школа је у протеклом периоду имала веома успешну сарадњу са локалном 

самоуправом. 

 

       Град Краљево је поред плаћања материјалних трошкова финансирао материјал за 

образовање за образовне профиле: зубни техничар, фармацеутски техничар, 

медицинска сестрра- техничар и козметички техничар, као и радове на кречењу 

просторија школе и хобловању и лакирању фискултурне сале. 

 

       Школа је протеклом периоду остварила сопствене приходе издавањем фискултурне 

сале, радом козметичког салона и школовањем кандидата на преквлафикацији. 

Сопствени приходи се користе за побољшање услова рада школе, куповину наставних 

средстава и опреме, финансирање одлазака наших ученика у Истраживачки центар 

„Петница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                                              Директор школе 

30. 8. 2017.године                                                                   Биљана Бојанић 

 

                                                    

 

 

 

 


