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   Чланови Школског одбора су: 

 

1. Живка Милосављевић- представник локалне самоуправе, 

2. Јелена Вучковић- представник локалне самоуправе, 

3. Предраг Вучетић- представник локалне самоуправе, 

4. Светлана Филиповић- представник Савета родитеља, 

5. Милан Јовић- представник Савета родитеља, 

6. Слађана Пешовић- представник Савета родитеља, 

7. Мира Белопавловић- представник Наставничког већа, 

8. Марина Траиловић- представник Наставничког већа, 

9. Горица Радичевић - представник Наставничког већа.                                                                                                           

 

          Број одржаних седница: 5 

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 14.09.2016. 

II седница 12.10.2016 

III седница 28.12.2016 

IV седница 24.02.2017 

V седница 06.06.2017. 

 

 

 

1. седница 14.09.2016. Планирано Реализовано 

Усвајање Записника са претходне седнице + + 

Усвајање Извештаја о  остварености Годишњег 

плана установе шк.2015/16.године 
+ + 

Усвајање  Извештаја о раду директора за 

шк.2015/16.годину 
+ + 

Усвајање Извештаја о остварености Плана рада 

Школског одбора шк.2015/16.године 
+ + 

Разматрање  и усвајање Годишњег плана рада 

школе зашк.2016/17. 
+ + 

Измена датума извођења ексурзије 

шк.2016/17.године, Братислава-Праг због 

објективних околности 

+ + 

Анекс Школског програма школе + + 

Разматрање могућности побољшања стандарда 

ученика и опремања школе наставним 

средствима 

+ 

 

 

+ 

 

 

Разматрао регуларскост и молбе за прекобројни 

упис ученика шк.2016/17.године 
+ 

 

+ 
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2. седница 12.10.2016.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Пригорор запослене Марије Васковић на 

Решење о структури и распореду обавеза за 

шк.2016/17.годину 

+ + 

Извештај са изведене екскурзије 

шк.2016/17.године 
+ + 

3. седница 28.12.2016.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

План уписа ученика за шк.2017/18.годину 

Извештаји са посете министра просвете, науке 

и технолошког развоја и Сајма науке у нашој 

школи 

+ + 

Извештај о  току судског спора са запосленом 

Маријом Васковић 
+ + 

4. седница 24.02.2017.                         

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Усвајање Извештаја о полугодишњем раду 

директора 

+ 

 

+ 

 

Усвајање Финансијског извештаја о раду школе 

за 2016.годину                                         
  

Усвајање Правилника о канцеларијском 

пословању, архивирању и стручном одржавању 

архиве 

 

+ 

 

 

+ 

 

План јавних набавки за 2017.годину + + 

Извештај  централне пописне комисије за 

2016.годину 
  

5. седница 06.06.2017.   

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Избор предсеника Шкоског одбора након 

оставке Ивана Бошковића 

+ + 

Именовање комисије за утврђивање листе 

запослених за чијим је радом у постуности или 

делимично престала потреба 

 

+ 

 

+ 
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Рад директора Школе у школској 2016/2017. години се заснивао на Закону о 

основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и васпитању, као 

и Годишњем плану рада Школе за школску 2016/2017.годину. Током школске 

2016/2017.године рад директора школе био је усмерен на: 
 

 Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе 
 

Припреме за почетак школске 2016/2017. године урађене су благовремено. 

Извршена је подела предмета наставницима, одређене одељењенске старешине, утврђене 

радне обавезе у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. Обезбеђен је наставни кадар, 

материјално технички услови, и простор који је на време припремљен за рад. Програм 

образовања и васпитања је остварен, тако да су сви планирани садржаји реализовани. 

Распоред часова, распоред вежби, распоред вежби у блоку и распоред дежурства 

наставника је урађен и истакнут, тако да су наставници могли на време да се припреме за 

реализацију наставе и осталих планираних обавеза.  

Са здравственим установама и другим социјалним партнерима у којима су 

ученици уз надзор наставника обављали вежбе и вежбе у блоку успостављена је сарадња и 

потписани уговори (Дом здравља Краљево, Општа болница „Студеница“ Краљево, 

предшколска установа Олга Јовичић Рита, Геронтолошки центар Матарушка бања, 

Специјална болница „Меркур“, Специјална болница „Агенс“ Матарушка бања, 

Апотекарска установа Краљево). 

Током школске године директор школе је организовала све активности школе које 

су садржане у извештају о раду школе (упис ученика, организација полагања свих испита, 

обележавање значајних датума школе, организовање екскурзија ученика, организовање 

акције добровољног давања крви, организовање санитарног прегледа ученика и 

наставника, остваривање развојног плана установе, организовање промоције школе...).  

 
 
 Праћење и вршење надзора у вези са реализацијом Годишњег плана рада школе и 

Развојног плана 
 

Директор школе је редовно пратила извршење Годишњег плана рада и Развојног 

плана школе, организовала састанке и упућивала у рад стручне органе и наставнике који су 

задужени за реализацију истих. Сагледавање реализованих активности је праћено и на 

састанцима Педагошког колегијума, којим је председавао директор школе. 
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 Праћење одвијања наставе по усвојеном плану и распореду часова 

 
Директор школе је вршила увид у дневнике образовно-васпитног рада, посећивала 

часове и пратила редовно одвијање наставе; правила замене за оправдано одсутне 

наставнике, како ученици не би губили часове и били без надзора наставника. 
 
 
 Сазивање и руковођење седницима Наставничких, одељењских већа и Педагошког 

колегијума 
 

Укупно је одржано 15 седница Наставничког већа на којима су разматрани 

извештаји о успеху ученика, давани предлози за побољшање квалитета рада и подизања 

нивоа знања ученика и разматрана сва питања из надлежности Наставничког већа. 

Одељењска већа су одржавана након класификационих периода и на крају школске године 

у свим одељењима (укупно седам), а у појединим одељењима је било више јер је постојала 

потреба. Укупно је одржано 5 састанака Педагошког колегијума на коме су разматрани 

извештаји о раду у протеклом периоду и давала предлоге за унапређење рада школе. 
 
 

 Учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 
 

Редовно подносила извештаје о свом раду и раду школе Школском одбору, 

Извештај о раду 2015/16. 10 присуствовала састанцима Савета родитеља и редовно 

обавештавала родитеље о животу и раду школе. Укупно је одржано 5 састанака Школског 

одбора и 3 састанака Савета родитеља на којима су разматрана питања из њихове 

надлежности. 
 
 

 Планирање и праћење стручног усавршавања наставника 
 

Током године директор је пратила стручно усавршавање наставника, упућивала на 

семинаре и давала реч наставницима који су похађали семинаре да поднесу извештаје са 

семинара на Наставничком већу. У школској 2016/2017. години посебна пажња је 

посвећена интерном стручном усавршавању, а наставници су упућивани и на семинаре 

који су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, центра за 

професионални развој, као и на семинаре акредитоване од стране Министарства здравља.    

Директор Школе је организовала семинар стручног усавршавања запослених у нашој 

школи под називом „Активирајмо ученике подстицајним задацима.“ Прилику да 

присуствују семинару имало је око 60 запослених.  

Министарство просвете је, у сарадњи са грчком владом, организовало семинар 

“Настава орјентисана на учење“, којем је као представник школе присуствовала педагог 

школе Марина Новаковић. 
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 Вршење увида у школску документацију  

 

Током године директор школе је редовно вршила увид у школску документацију и 

указивала на пропусте ради отклањања истих, како би се школска документација у 

потпуности водила у складу са позитивним прописима. 
 
 

 Усмеравање и усклађивање рада стручних органа, стручних већа и тимова 

 

У току школске 2015/2016. године директор школе је председавала Педагошким 

колегијумом (одржано 5 састанка) и усмеравала рад стручних већа, како би сва већа и 

тимови добили смернице за рад, у циљу усклађивања њиховог рада. 
 
 

 Обављање педагошко-инструктивног рада 

 

Директор школе је током године обављала разговоре, посећивала часове и 

упућивала у рад наставнике. Ради подизања квалитета наставе и увида у рад посетила је 

часове редовне наставе, часове додатне и допунске, као и ваннаставних активности. 

 

 
 Сарађивање са просветним институцијама и локалном заједницом 

 

Редовно присуствовала састанцима које је организовало Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја и Школска управа града Краљева и следила њихова упутства 

за рад. Директор школе је сарађивала са просветним инспекторима који су посећивали 

школу, а поводом редовног инспекцијског надзора и ванредних инспекцијских надзора. 

Учествовала у раду Заједнице Медицинских школа и Заједници директора средњих школа.  
 
 

 Сарадња са родитељима и ученицима 

 

У циљу бољих постигнућа ученика у успеху и владању обављала разговоре са 

ученицима и њиховим родитељима. Директор школе је присуствовала и часовима 

одељењских заједница и родитељским састанцима. Директорка је сарађивала и са 

представницима Ученичког парламента, руководила Саветом родитеља, а такође обавила и 

велики број индивидуалних разговора са родитељима у циљу побољшања успеха и 

владања ученика.  

 

 

 Организовање поправних, разредних, допунских и матурских испита 

 

Током године распореди полагања испита на време су истакнути, тј. ученици су у 

законском року упознати са временом, местом и начином полагања испита. Све комисије 
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су стручно биле заступљене и комплетне, тако да су испити током године протекли 

регуларно. 

 

 

 

 Руковођење уписом ученика у први разред школске 2016/2017. године 

 
Директор школе је формирала и координирала рад уписних комисија за упис 

ученика у први разред школске 2016/2017. године. У првом уписном року уписани су сви 

ученици првог разреда. Упис је извршен 05. и 06. јула 2016. године. Упис ученика у други, 

трећи и четврти разред је обављен 31.08.2016. године. 
 
 

 Вођење кадровске политике, материјално-техничког и финансијског пословања 

школе 
 

Током школске године директор школе је водила рачуна о стручној заступљености 

наставника, како би се настава одвијала квалитетно и редовно. Свакодневно је имала увид 

у материјално-техничко и финансијско пословање школе,организовала и учествовала у 

раду при изради финансијског плана и плана набавки, организовала спровођење поступка 

јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, организовала редовно 

извештавање о реализованим јавним набавкама уношењем података у апликациони 

софтвер. Благовремено организовала, давала инструкције и надгледала израду ЦЕНУС-а, 

ради обезбеђивања материјалних средстава. 

 
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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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

Извештај о раду школе  

 

за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

  Извештај о раду координатора  

         практичне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            У Краљеву,                                                     31. 08. 2017. 
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Координатор практичне наставе Зора Младеновић у школској 2016/2017. години је: 

 учествовала у организацији почетка наставе у новој школској години; 

 сарађивала са директором у изради подела наставника на предмете, распореда 

вежби и блок наставе за школску 2016/2017.годину; 

 учествовала у упознавању и припреми за реализацију наставе нових наставника;  

 пратила током школске године редовност присуства ученика на вежбама и блок 

настави у наставним базама; 

 организовала набавку потрошног материјала и опреме за кабинете здравствене неге, 

естетске неге, козметологије и прве помоћи; 

 организовала у сарадњи са Домом здравља систематске и стоматолошке прегледе 

ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда;  

 организовала у сарадњи са Заводом за јавно здравље Краљево санитарне прегледе 

ученика другог, трећег, четвртог разреда у септембру;  

 учествовала у организацији и реализацији прославе Дана школе, 12.мај 2017.године;  

 учествовала у организацији добровољног давања крви за ученике четвртог разреда 

у децембру 2016.године и априлу 2017. године;  

 присуствовала, са директором школе, састанцима Удружења медицинских школа 

Србије одржаним у Вршцу 19 и 20. новембра 2016. годинe и Пролом бањи 29. и 30. 

марта 2017. године;  

 учествовала у раду Секције наставника здравствене неге медицинских школа 

Србије одржаном у Крушевцу 23. 06. 2017.год.;  

 присуствовала састанку поводом организације петог Републичког такмичења из 

здравствене неге, у Вршцу 2017.године;  

 учествовала у организацији и реализацији школског такмичења из здравствене неге; 

 учествовала у раду Стручног већа здравствене неге, Стручног већа козметичке 

групе предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача.  

 учествовала у организацији полагања испита у наставним базама за ванредне 

ученике и ученике на преквалификацији;  

 на крају школске 2016/2017. године урадила распоред консултација за полагање 

матурског испита, распоред полагања матурског и завршног испита и постигнуте 

резултате презентовала на састанку матурског испитног одбора ;  

 присуствовала састанцима Стручних већа здравствене неге и козметичке групе 

предмета, Стручног већа фармацеута, физиотерапеута и васпитача, седницама 

одељењских већа, седницама Наставничког већа и састанцима Педагошког 

колегијума;  

 сарађивала са директором школе, психологом, педагогом, одељењским старешинама 

и предметним настаницима у циљу унапређивања квалитета наставе;  

 сарађивала са директором школе, психологом, педагогом у изради плана и 

организацији интерног стручног усавршавања и екстерног стручног усавршавања 

наставника;  

 сарађивала са члановима Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  

 посетила наставне базе: Здравствени центар Студеница, Дом здравља Краљево;  

 учествовала и организовала предавања на тему Само преглед дојке у сарадњи са 

докторима Здравственог центра Студеница; 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

Извештај о раду школе  

 

за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

  Извештај о раду педагога школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                  31. 08. 2017. 
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Марина Новаковић, педагог Школе, у току школске 2016/2017. године обављала је 

следеће делатности: 

 саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења ученичког напредовања 

у функцији подстицања њиховог развоја и учења и стварању психолошких услова за 

подстицање целовитог развоја ученика; 

 саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања  

Tеме које су доминирале:  

- Злостављање (занемаривање, емоционално и физичко злостављање); 

- вршњачки односи (проблеми са пријатељима, партнерски односи);  

- школски проблеми (проблеми са наставницима, проблеми са учењем, 

анксиозност због одговарања);  

- зависност и психоактивне супстанце (зависност у породици, пријатељи 

зависници);  

- породични односи (однос родитељ-дете, губитак у породици, родитељи у 

сукобу, живот у Дому);  

- психосоцијалне теме и ментално здравље (досада, физички изглед, 

усамљеност, недостатак самопоуздања, поремећај исхране, страх, 

анксиозност, депресија, идентитет и смисао живота, самоповређивање); 

 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи специфичностима 

узраста и потребама ученика;  

 пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група; 

 пружала подршку ученицима с већим бројем слабих оцена (анализа и преглед броја 

слабих оцена након сваког класификационог периода и успостављање сарадње с 

наставницима и ученицима), 

 обављала саветодавни рад са ученицима који су уписани у нашу школу у току 

школске године, који су поновили разред или променили статус из редовног у 

ванредног ученика; 

 пружала подршку развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем; 

 посетила часове одељењског старешине првог разреда- упознавање ученика, 

учешће у организацији пријема ученика, праћење процеса адаптације и подршка у 

превазилажењу тешкоћа адаптације; 

 информисала ученике о раду педагошко-психолошке службе;  

 обављала у току године групни рад са ученицима са већим бројем слабих оцена;  

 присуствовала часовима одељењског старешине - рад на текућим питањима, 

помагала у решавању колективних проблема у одељењу (крађа, проблеми у 

комуникацији, недостатак уважавања међу ученицима, и ученицима и предметним 

наставницима...); 

 пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно-васпитним потребама ученика; 

 пружала подршку јачању наставничких компетенција у областима: комуникације и 

сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења и тако 

даље;  

 сарађивала са наставницима у изради годишњих и месечних планова рада, као и 
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изради непосредних припрема наставника за час;  

 сарађивала у изради плана писмених вежби и задатака и пратила њихову 

реализацију; 

 пратила реализацију васпитно-образовног рада кроз анализу оперативних планова 

рада. Истицала оно што је добро урађено и указивала на пропусте. На крају 

класификационих периода вршила анализу, подносила извештај Наставничком већу 

и предлагала мере за њихово побољшање. Пратила изостајање ученика и вршила 

анализу на крају сваког класификационог периода; 

 упознавала наставнике са педагошко-психолошким принципима успешног процеса 

учења, природом мотивације за учење, методама за подстицање различитих врста 

интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења; 

 учествовала у саветовању наставника у индивидуализацији образовно-васпитног 

рада на основу уочених потреба, интересовања и способности ученика; 

 припремала техничке услове за пријем урађених планова по месецима; 

 пружала подршку наставницима у раду са родитељима, односно старатељима;  

 обављала саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирања;  

 посетила (у оквиру редовног планираног обиласка, ради увида у рад новог члана 

колектива, због наведених приговора на рад наставника, праћења рада приправника, 

наставника који постижу изузетне резултате) часове: масаже, хирургије са негом, 

српског језика и књижевности, здравствене неге, анатомије и физиологије, физичког 

васпитања,  хемије, математике, историје, физике, психологије, фиксна протетике, 

естетска неге,васпитања и неге деце ; 

 присуствовала састанцима Стручних већа здравствене неге ;  

 сарађивала с родитељима (прикупљала податке од родитеља, односно старатеља 

који су од значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја; обављала 

саветодавни рад са родитељима односно старатељима ученика који имају тешкоће у 

развоју, учењу и понашању; обављала саветодавни рад и усмеравање родитеља 

ученика који су извршили повреду правила понашања у школи и којима је одређен 

појачан васпитни рад );  

 присуствовала родитељским састанцима одељења у којима је препозната потреба за 

укључивањем педагога у рад ;  

 била члан комисије на испитима за  ученике на преквалификацији, матурским и 

разредним испитима;  

 присуствовала седницама  одељенских већа, Наставничког већа и Педагошког 

колегијума; 

 организовала, припремила уверења, присуствовала и водила анализу  одржаних 

едукација интерног стручног усавршавања;  

 учествовала у сарадњи са  директором и председницима стручних већа у давању 

инструкција за избор уџбеника за средњу стручну школу;  

 израда извештаја о интерном и екстерном стручном усавршавању; 

 мотивисала наставнике да се континуирано стручно усавршавају и помагала при 

изради плана професионалног развоја и напредовања у струци; 

 учествовала у раду дисциплинске Комисије (учествовала у појачаном васпитном 

раду за ученике који су извршили повреду правила понашања у школи);  
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 информисала одељењске старешине прве године о добијеним резултатима 

испитивања социоекономског статуса ученика и тим поводом сарађивала током 

године; 

 спровела испитивање социоекономског стања ученика првог разреда. Подаци 

испитивања су коришћени током наредне сарадње са ученицима; 

 организовала замену за одсутне наставнике; 

 упућивала одељењске старешине у вођење педагошке документације;  

 вршила преглед наставничких портфолиа, педагошке свеске, припреме за час, 

оперативних планова; 

 вршила преглед књиге евиденције о образовно- васпитном раду у средњој школи; 

учествовала у прикупљању помоћи деци ромске националности; 

 учествовала у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе и 

истраживањима 

 која се спроводе у оквиру самовредновања рада школе (израдом инструмената 

 дефинисањем узорка, и квалитативном анализом добијених података); 

 учествовала у раду Тима за кризне интервенције и Тима за заштиту ученика/деце од 

насиља, злостављања и занемаривања ; 

 сарађивала са Ученичким парламентом кроз непосредно присуство, сарадњу са 

председником парламента, анализу предлога и сугестија за унапређивање рада 

Школе, као и помоћ у њиховој реализацији; 

 организовање радионице у пројекту „Бирам себе“ 

 организовање ученика за семинар „ Нулта толеранција на родно засновано насиље“ 

 састанак са представницима Аутономног женског центра 

 сарађивала са институцијама: 

Стручним сарaдницима других средњих школа; 

МУП-ом Краљево и школским полицајцем;  

Центром за социјални рад; 

Универзитетом у Крагујевцу; 

 водила документацију о раду: - водила дневник рада;  - писала извештаје, анализе, 

водила евиденцију о сарадњи са ученицима, родитељима и наставницима. 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

Извештај о раду школе  

 

за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

 Извештај о раду психолога школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                     31. 08. 2017. 
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Ивана Бошковић, психолог Школе, у току школске 2016/17. године обављала је 

следеће делатности:  

 саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења ученичког напредовања 

у функцији подстицања њиховог развоја и учења и стварању психолошких услова за 

подстицање целовитог развоја ученика; 

 саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања 

      Теме које су доминирале:  

- злостављање (занемаривање, емоционално и физичко злостављање),  

- вршњачки односи (проблеми с пријатељима, партнерски односи),  

- школски проблеми (проблеми с наставницима, проблеми с учењем, 

анксиозност због одговарања),  

- зависност и психоактивне супстанце (зависност у породици, 

пријатељи зависници),  

- породични односи (однос родитељ-дете, сиблиншки односи, губитак у 

породици, родитељи зависници, родитељи у сукобу, живот у Дому),  

- психосоцијалне теме и ментално здравље (досада, физички изглед, 

усамљеност, недостатак самопоуздања, поремећај исхране, страх, 

анксиозност, депресија, идентитет и смисао живота, 

самоповређивање);  

 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи, специфичностима 

узраста и потребама ученика;  

 пружала подршку ученицима из осетљивих друштвених група;  

 пружала подршку ученицима с већим бројем слабих оцена (анализа и преглед броја 

слабих оцена након сваког класификационог периода и успостављање сарадње с 

наставницима и ученицима);  

 посетила часове одељењског старешине првог разреда;  

 упознавање ученика, праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу 

тешкоћа адаптације;  

 информисала ученике о раду педагошко - психолошке службе;  

 разматрала постојање предрасуда о обраћању психологу и тражењу помоћи;  

 обављала у току године групни рад са ученицима са већим бројем слабих оцена;  

 присуствовала часовима одељењског старешине;  

 рад на текућим питањима, помагала у решавању колективних проблема у одељењу 

(крађа, проблеми у комуникацији, недостатак уважавања међу ученицима, и 

ученицима и предметним наставницима...);   

 пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно 

- васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада образовно 

- васпитним потребама ученика;  

 пружала подршку јачању наставничких компетенција у областима: комуникације и 

сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења...  

 пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;  

 пружала подршку наставницима у раду са родитељима, односно старатељима; 
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 обављала саветодавни рад са приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирања;  

 сарађивала с родитељима (прикупљала податке од родитеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење његовог развоја; обављала саветодавни рад са 

родитељима ученика који имају тешкоће у развоју, учењу и понашању; обављала 

саветодавни рад и усмеравање родитеља ученика који су извршили повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад);  

 присуствовала родитељским састанцима одељења у којима је препозната потреба за 

укључивањем психолога у рад;   

 била члан комисије на испитима за ванредне ученике, матурским и разредним 

испитима;  

 присуствовала седницама Савета родитеља, одељенских већа, Наставничког већа и 

Педагошког колегијума;  

 пратила одвијање наставе по усвојеном наставном плану и програму и утврђеном 

распореду часова; 

 организовала замену за одсутне наставнике;  

 упућивала одељењске старешине у вођење педагошке документације;  

 вршила преглед књиге евиденције о образовно- васпитном раду у средњој школи;  

 учествовала у организацији и реализацији прославе Дана школе, 12. октобра 2015. 

године;  

 учествовала у раду Тима за самовредновање и вредновање рада школе;  

 учествовала у раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  

 представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС слала 

извештаје о реализованим активностима Тима за заштиту деце/ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања;  

 учествовала у раду Тима за каријерно вођење и саветовање;  

 учествовала у раду Тима за кризне интервенције; - учествовала у изради Развојног 

плана;  

 учествовала у изради Извештаја о раду школе у школској 2016/17. години;  

 учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину; 

 учествовала у изради Школског програма;  

 сарађивала са институцијама и појединцима из области струке: 

       Центар за Социјални рад, Здравствени центар „Студеница“, предшколска 

установа „Олга Јовичић - Рита“  

 састанцима са представницима Аутономног женског центра, 

 састанцима организованим са представницима локалне самоуправе, Центра за 

социјални рад, представницима Суп-а и специјално оформљеног тима за борбу 

против вршњачког насиља.  
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 

 
 

Извештај о раду школе  
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  Извештај о раду школске библиотеке 
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Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и 

развијање информационе писмености. 

       Библиотека Медицинске школе располаже фондом од  7351 књига. Садржи: дела из 

програма матерњег језика, страних језика везаних за школску лектиру, стручну литературу, 

дела из осталих предмета, сликовнице, уџбенике и приручнике за све предмете као и 

књижевну и научно-популарну литературу, као и бројне бришуре и часописе.  

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници као и остали 

запослени у школи. Све књиге су заведене у књиге инвентара за монографске публикације. 

Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца. Програм рада школске 

библиотеке улази у заједнички глобални план и програм васпитно-образовног рада школе и 

обухвата: образовно-васпитну делатност;  библиотечко-информациону делатност;  

културну и јавну делатност; стручно усавршавање;  остале активности. 

 

У оквиру образовно – васпитне делатности  планиране су активности у раду са 

ученицима; ученици су упознати са радом библиотеке и врстама библиотечке грађе; 

пружана је помоћ ученицима при избору књига, часописа, енциклопедија; подстицана су 

интересовања ученика за читање књига;  препоручивани су актуелни наслови за децу ;  

неопходна упутства за писање реферата, презентација у power point-u и семинарских 

радова. 

 

Библиотечко-информациона делатност: планиран је рад током године;  уређиван 

простор библиотеке;  сређиване су књиге и ознаке на полицама;  вођена је статистика 

коришћења фонда (месечна и годишња ); писани су каталошки листићи;  остваривани су 

стручни послови ( тј. инвентарисане су поклоњене и купљене књиге ). 

 

Културна и јавна делатност: писање извештаје, вођена евиденцију и израђивани 

текстови за интернет презентацију школе о дешевањима у школи, нпр. Прослава Св. Саве, 

посета министра просвете, извештаји са  разних такмичења на којима  су наши ученици 

постизали завидне резултате... 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела 

школске  лектире тако и књига које нису  предвиђене наставним планом и програмом. 

Таквих књига је све више, а број деце која читају расте. 

 

Пошто се у библиотеци налази и рачунари који су стално на располагању 

ученицима, ученици често  у библиотеци  уче, читају, користе интернет, проводе слободно 

време. 

 

Библиотекари: Јасмина Јовановић, Марија Павловић, Верица Миљковић-Жгела, 

Марија Васковић. 
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Медицинска школа Краљевo 
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 Извештај о раду наставничког већа 
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- Школске 2016/17.године Наставничко веће одржано је 15 пута. Редовно су 

праћена сва дешавања везана за рад школе, а директор је редовно извештавала 

веће о свему значајном за школу и запослене. 

 

- На крају сваког класификационог периода рађена је детаљна анализа успеха и 

дисциплине ученика на нивоу свих разреда. Психолошко-педагошка служба 

интензивно је радила са ученицима који имају потешкоће у учењу и 

спроводила рад и праћење ученика који изостају са наставе. 

 

- Одржана је посебна седница поводом посете Министра просвете и изведени 

су само позитивни закључци и утисци. 

 

- Прослава дана школе и  Светог Саве одржани су на завидном нивоу уз 

одличну организацију у координацији више професора и ученика. 

 

 

 

 

Одржана су следећа предавања: 

 

 Штитаста жлезда и болести штитасте жлезде - др Никола Божовић и    Санда 

Вукићевић; 

 Запаљења дисајних путева - стручно веће лекара и фармацеута; 

 Поступак са особом без свести, колапсом и епи нападом - др Горица 

Радичевић и Светлана Букумира; 

 Безбедност на интернету - стручно веће наставника математике и физике; 

 Мутагени чиниоци – стручно веће биологије и хемије. 
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Медицинска школа Краљевo 
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 Извештај о раду педагошког колегијума 
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         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. 

 

       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.       
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Медицинска школа Краљевo 
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  Извештај о раду стручних већа 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

У Краљеву,                                                           31. 08. 2017. 
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Стручно веће српског језика и књижевности 

 
Стручно веће српског језика и књижевности чине наставници:  

 Јелена Вељовић,  

 Мина Миљаковић,  

 Милица Милетић и  

 Љиљана Ракић. 

 

Стручно веће за српски језик и књижевност сусрело се у току школске године 

седам пута.  

 

У току првих сусрета дошло је до израде и усвајања плана рада већа, распореда 

наставника на одељења, расподела секција, додатне и допунске наставе.  На свим 

састанцима разговарано је о унапређивању и осавремењавању наставе применама нових 

метода, облика рада, наставних и техничких средстава.  

 

У току школске године, организована је посета позоришту и биоскопу у децембру 

месецу. У оквиру организације дана школе, у мају 2017, изведена је позоришна представа 

„Народни посланик“ у режији наставнице Јелене Вељовић са ученицима Медицинске 

школе. Наставница Љиљана Ракић, осмислила је адекватан програм прославе, а наставнице 

Милица Милетић и Мина Миљаковић су органозовале припреме и израду школског 

часописа „Хипократ“. 

 

Спроведена је анализа резултата постигнутих на матурском испиту.  

 

Све предвиђене активности су спроведене по плану.  

 

Стручно веће је осмислило план предлога мера за побољшање образовно-

васпитног рада, као и план стручних посета и студијских путовања за наредну 2017/2018. 

годину. 

 

 

Стручно веће математике, физике, рачунарства и информатике 

 
У школској 2016/2017 години Стручно веће одржавало је састанке по плану који је 

усвојен у септембру 2016. На тим састанцима разговарало се о новим плановима рада који 

су делимично измењени а понегде се и понављају као код плана за физику другог 

разреда.Такође смо усклађивали критеријуме као и термине одржаванја великог броја 

тестова и контролних задатака који су обавезни за ученике који прате програм по 

модулима. 

       У овој школској години нико од наставника овог већа није ишао на стручни семинар. 

Надамо се да ће у следећој то бити омогућено. 

       Сви чланови већа су сагласни да ученици нису у довољној мери посећивали часове  
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допунске наставе што је утицало на ниво њихових оцена. 

       У току ове школске године остварена је сарадња са Физичким факултетом ПМФ из 

Крагујевца  па су студенти тог факултета долазили и држали предавања нашим ученицима. 

Та сарадња ће се наставити и проширити. 

       У оквиру стручног усавршавања чланови већа одржали су угледне часове и то: 

- Мирослав Цветић –Једначина хармонијских осцилација 

- Видић Јелена – Пропорционалност 

- Шљанић Слободан –Линеарне једначине и неједначине . 

       На састанку у марту месецу Видић Јелена је већу одржала предавање са темом 

„Заштита жена и деце у породичном контексту - улога васпитно - образовног система“ на 

коме нам је пренела сазнања о тој теми пошто је била учесник семинара у организацији 

Аутономног женског центра из Београда. 

Чланови овог већа били су ангажовани и ове године на завршном испиту основаца 

као прегледачи тестова и супервизори и ако је настава за наше ђаке била још у току.Наши 

чланови имају улогу и у писању Школског плана , куцању сведочанстава за све ученике и 

издавању школског часописа који излази поводом Дана школе. 

 

 

Стручно веће страних језика 

 
У току школске 2016/2017. године Стручно веће професора страних језика састајао 

се по плану и програму, као и по потреби и одржано је укупно 10 састанака. На састанцима 

се разговарало, дискутовало, излагало и одлучивало о многим темама: 

- редовна, допунска и додатна настава 

- иновације у настави страних језика 

- критеријуми оцењивања и његово усаглашавање 

- корелација и координација са другим наставним предметима 

- рад са ученицима који се припремају за такмичења и испите из страних 

језика 

- анализа успеха за различите верификационе периоде у школској 2015/2016 

- мере за побољшљање успеха 

- стручно усавршавање 

- наставна средства, дидактички материјал 

 

Већина активности предвиђена планом рада је и остварена, а с обзиром да се у 

овој школској години није ни реализовало пуно семинара, ни Стручни актив професора 

страних језика није имао много прилике за стручна усавршавања. 

 

Редовна, допунска и додатна настава су реализоване по плану и програму о чему 

постоје посебни извештају. 
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Наша школа је била организатор Окружног такмичења из страних језика за средње 

школе Рашког округа.  На такмичењу је учествовало четворо ученика наше школе, од чега 

се двоје пласирало на републичко такмичење. 

Мр Весна Милетић је припремала ученике за све нивое такмичења, а била је и супервизор 

на полагању завршног испита за основне школе. 

 

Чланови стручног актива су се у оквиру установе усавршавали кроз угледне 

часове, као и на предавањима одржаним на састанцима Наставничког већа. 

 

Када је у питању усавршавање ван установе, професорка Оливера Косанић имала 

је прилике да 15.10.2016. присуствује семинару, и то „Превенција насиља у породици и 

школи“ , који је одржан у Пољопривредној школи у трајању од 2 дана. 

 

Затим, професорка Марија Цветаноски је од 01.02.2017. до 30.06.2017. похађала 

онлајн курс у вези са полагањем DSD испита из немачког језика, под називом DSD Gold 

Kurs. Овај курс који траје 5 месеци се углавном одвија онлајн, са недељним задацима, 

укључујући и 3 одласка у Београд у трајању од по 2-3 дана. Курс је акредитован од стране 

Министарства просвете а одвија се у сарадњи са немачком амбасадом у Београду. 

Сертификат стечен на овом курсу обезбеђује полазнику да постане сертификовани 

прегледач и испитивач на DSD испиту, а који даље ученицама који га положе обезбеђује 

DSD диплому језика (А2 и B1 ниво), признату у свим земљама немачког говорног 

подручја. Више о томе стоји у посебном извештају са полагања за DSD диплому. 

 

Све професорке редовно слушају предавања на различитим Webinarima (кратким 

предавањима која се организују преко интернета), који нису акредитовани и за које се не 

издаје сертификат, али мишљења смо да су одлично помоћно средство у креирању наставе 

страних језика и прилика за коришћење нових информатичких технологија. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О УСАВРШАВАЊУ  
 

С обзиром да се у овој школској години није реализовало пуно стручних семинара 

ван установе, ни Стручни актив професора страних језика није имао много прилике за 

стручна усавршавања. 

Када је у питању усавршавање ван установе, професорка Оливера Косанић имала 

је прилике да 15.10.2016. присуствује семинару, и то „Превенција насиља у породици и 

школи“ , који је одржан у Пољопривредној школи у трајању од 2 дана. 

Затим, професорка Марија Цветаноски је од 01.02.2017. до 30.06.2017. похађала 

онлајн курс у вези са полагањем DSD испита из немачког језика, под називом DSD Gold 
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Kurs. Овај курс који траје 5 месеци се углавном одвија онлајн, са недељним задацима, 

укључујући и 3 одласка у Београд у трајању од по 2-3 дана. Курс је акредитован од стране 

Министарства просвете а одвија се у сарадњи са немачком амбасадом у Београду. 

Сертификат стечен на овом курсу обезбеђује полазнику да постане сертификовани 

прегледач и испитивач на DSD испиту, а који даље ученицама који га положе обезбеђује 

DSD диплому језика (А2 и B1 ниво), признату у свим земљама немачког говорног 

подручја. Више о томе стоји у посебном извештају са полагања за DSD диплому. 

Све професорке редовно слушају предавања на различитим Webinarima (кратким 

предавањима која се организују преко интернета), који нису акредитовани и за које се не 

издаје сертификат, али мишљења смо да су одлично помоћно средство у креирању наставе 

страних језика и прилика за коришћење нових информатичких технологија. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПОЛАГАЊА ЗА 

 ДСД ДИПЛОМУ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

Писмени део ДСД испита одржан је 9.3.2017. у просторијама Медицинске школе, 

а усмени део полагања је одржан 3. 4. 2017., такође у просторијама Медицинске школе 

Краљево. 

Писмени радови су по протоколу послати у Београд на прегледање и оцењивање а 

усмени део се одвијао под контролом трочлане комисије: 

1. Ивана Вићентијевић, професор немачког језика,  

2. Марија Цветаноски, професор немачког језика, 

3. Јутта Сиеберз - Позза, представник ДСД тима. 

 

На полагању је уцествовало петоро ученика IV године и постигли су следеће 

резултате, подељено по језичким компетенцијама: 

 

 Име и презиме  читање слушање писање говор 

1 Анђела Граховац IV2 B1 B1 B1 B1 

2 Ђурађ Маријановић IV2 B1 B1 B1 B1 

3 Сара Шупут IV5 B1 B1 A2 A2 

4 Маја Ђорђевић IV3 B1 B1 / A2 

5 Стеван Сретовић IV4 B1 B1 / / 

 

 

С обзиром да се овај испит спроводи по први пут у школи и да је у питању прва 

генерација која има редовну наставу немачког језика, број ученика који су се пријавили за 
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овај испит је ипак задовољавајући, а чињеница да је 3 ученика положило све испитне 

делове, а чак 2 ученика комплетирало Б1 диплому у све 4 компетенције, је и више него 

задовољавајући. 

Везано за предности ДСД дипломе, потребно је нагласити да је ова диплома 

валидна у свим земљама немачког говорног подручја, а илустрације ради, Б1 ниво је ниво 

знања језика потребан за рад са средњом школом у овим земљама, као сто је на пример, 

посао медицинске сестре или било које друге медицинске струке. Затим, на доста 

факултета у Републици Србији ова диплома има вредност оцене 10 из страног језика, што 

је такође један од бенефита који се стиче поседовањем ове дипломе. И сто је најважније, 

школа у сарадњи са немачком амбасадом организује и омогућује овај испит ученицима 

потпуно бесплатно, а познато је да припреме и полагања за овај испит уопсте нису јефтини 

и да коштају и доста времена и доста новца. 

 

Професор који је припремао ученике за такмичење била је Марија Цветаноски. 

 

 

Стручно веће хемије/биологије 

 

Стручно веће се састајало по плану и потреби дванаест пута. 

       Допунска настава редовно одржавана што је евидентирано у дневнику допунског и 

додатног рада. Додатна настава из хемије и биологије је била редовна, а припремна настава 

за такмичење је била интензивирана пред само такмичење.  

              Школско такмичење из биологије одржано је 03.03.2017. у просторијама школе 

(учионице бр.16 и 14). За Окружно такмичење пласиралo се седам ученика . На 

Републичко такмичење, одржано 14.05.2016. отишла су два ученика и постигла 

задовољавајући резултат.  

              Присуствовали смо свим предавањима на наставничким већима.  

              На састанцима Стручног већа одржана су предавања:  Заштита животне средине , 

предавачи М. Вучковић, М.Рачић: Мутагено дејство пластичне амбалаже, 

предавачиД.Кужић,Д.Петровић; Репродуктивно здравље, М.Вучковић, Ј.Вукосављевић, 

М.Рачић 

              Одржани угледни часови:   

- Четврта аналитичка група катјона,предавач М.Рачић асистент 

Ј.Вукосављевић(10.10.2016.); 

- Четврта,пета и шеста група анјона,предавач Ј.Вукосављевић, асистент 

Ј.М.Рачић(15.11.2016.); 

- Протеини и нуклеинске киселине, предавач М.Вучковић,асистент Д.Кужић 

(21.09.2016.); 

- Мутагени чиниоци средине,предавач Д.Кужић,асистент М.Вучковић(26.12.2016.). 

У Медицинској школи,08.12.2016.уз подршку школске управе у Краљеву одржан је 

Фестивал науке. Фестивалу су присуствовали ученици треће и четврте године. Наставници 

нашег актива су се трудили да им приближе све огледе, а касније и да демонстрирају исте у 
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лабораторији на часовима додатне наставе 

18.11.2016.школу су посетила деца средње васпитне групе вртића Младост. 

Наставници већа су показали лабораторију и извели неколико експеримената.     

Наставници М.Вучковић, М.Рачић и Д. Петровић су учесвовале у прегледању 

матурских испита осмог разреда.  

 

 

Стручно веће друштвених наука 

 
План и програм стручног већа друштвениих наука за школску 2016/17. год у 

средњој Медицинској школи испуњен је у потпуности са одступањем један до два часа. 

 

И ове школске године наставници су били у различитим тимовима који су 

успешно функционисали, чланови стручног већа су: 

Професор филозофије: Слободан Ђурашевић; 

Професори грађанског васпитања: Марија Павловић, Марина Новаковић, Верица 

Жгела, Сања Поповић Кљајевић; 

Професор психологије: Весна Недић; 

Професор социологије: Гордана Тришовић; 

Професор устава и права грађана: Верица Жгела;  

Професор географије: Радисав Милић. 

 

Весна Недић, Верица Жгела и Драгана Пауновић одржале су угледне часове. 

   

Усавршавање ван установе:  

  Драгана Пауновић је била на семинару „Историја између мита и науке“ у Гимназији. 

 

Постигнути су успешни резултати на општинском, окружном и републичком 

такмичењу из историје.         

 

У школској 2016/2017. години стручно веће друштвених наука је имало 6 

састанака. 

 

Стручно веће здравствене неге 

 
Стручно веће наставника здравствене неге  чини 11 наставника: Белопавловић 

Мира, Букумира Светлана, Божовић Весна, Виријевић Гордана, Ђуровић Оливера, Зарев 

Јасна, Миросавић Снежана, Младеновић Зора, Новаковић Марина, Петошевић Љиљана и 

Рончевић Драгана. 

На почетку школске године урађен је план одржавања кабинета здравствене 

неге, опреме и материјала . Д. Рончевић и О. Ђутровић су одржавале постељно рубље, 

пиџаме, пелене, прибор за личну хигијену пацијената. Неопходно је чешће прање 
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постељног рубља и уредније враћање у ормаре после употребе на шта посебну пажњу 

треба да обрате наставници који реализују наставу у првој години. В. Божовић и Г. 

Виријевић су одржавале опрему за прву помоћ, апликацију лекова и прибор за узимање 

крви. Неопходно је прање троуглих марама после одржавања вежби ради безбедније 

примене истих. Обратити пажњу на рационалнију употребу потрошног материјала а да се 

не угрози безбедност ученика(игле, инфузиони системи, тупфери вате). Ј. Зарев и М. 

Белопавловић су у оквиру својих задужења одржавале прибор за дезинфекцију, 

стерилизацију,хируршко рубље, инструменте. Личним ангажовањем опрему су допуниле 

савременим хируршким рубљем и опремиле сетовима ( завојни матзеријал) за мале 

хируршке интервенције као и хемијским индикаторима контроле стерилизације и 

савременим материјалима за паковање стерилног материјала. С. Букумира и Љ. Петошевић 

су задужене за све лутке, клима уређај, компјутер, озвучење, вештачке руке. Лукте су 

неколико пута поправљане али је неопходно једну заменити новом или контактирати 

произвођача за евентуалну замену појединих делова. Компјутер  је неопходно поравити и 

набавити озвучење. Г. Виријевић и С. Миросавић су задужене за све апарате укључујући и 

тензиметре, које је неопходно однети на сервисирање ради поправке, остали апарати су у 

исправном стању. 

У току школске године набављен је потрошни материјал у вредности 150.000.             

тензиметри, глукометри. Купљено је и постељно рубље: пет  доњих чаршав, четири 

јастучнице, два мала и два велика јастука, једна пиџама и једна спаваћица. 

Утврђен је план одржавања угледних часова. Сви чланови стручног већа су 

одржали угледне часове у оквиру 44 сати усавршавања у установи. Г. Виријевић; Природна 

исхрана, техника подоја; Повијање и технике повијања (гост демонстратор, Остојић 

Јасмина , медицинска сестра, мајка ученице Остојић Дијане). С. Букумира; Обрада пупчане 

ране и пупчаног патрљка. Ј. Зарев; дезинфекција припрема и примена дезинфекционих 

средстава.  О. Ђуровић; Купање новорођенчета. М. Белопавловић; Припрема материјала за 

влажну стерилизацију. С.Миросавић;Чување и руковање стерилним материјалом. Љ: 

Петошевић; Подела пер ос терапије. В: Божовић; Припрема медицинске сестре, материјала 

и болесника за интравенску апликацију лека. Д.Рончевић;Стерилизација, врсте и 

методе;Сува стерилизација( припрема материјала  и укључивање стерилизатора). 

 У оквиру стручног усавршавања  С. Букумира је презентовала приручник за 

медицинске школе, аутора Бјелић Гордане и Драгана Тонића, за први разред медицинске 

школе. 

Г. Виријевић је презентовала приручник Сестринске интервенције ( издавач 

Клинички центар ниш).; приказала стручни чланак Поређење  различитих техника мерења 

температуре код  деце, kao и приручник  за Лечење деце оболеле од шећерне болести. 

План сарадње са локалном заједницом. Г: Виријевић и Ј. Зарев су организовале 

посету предшколаца  нашој школи у сарадњи са васпитачима вртића Младост и Пчелица и 

у сарадњи са стручним већем  фармацеута, хемије и  зубним техничарима( посебан 

извештај). 

У сарадњи са Црвеним крстом, Заводом за јавно здравље и Друштвом оболелих од 

шећерне болести организован је дан физичке активности и  контроле гликемије. 

У  оквиру сарадње са Црвеним крстом С. Миросавић је одржала јавни час 

указивања прве помоћи чиме је обележан дан страдалих у саобраћајним незгодама( 

посебан извештај о сарадњи са Црвеним крстом С . Миросавић у оквиру секције прве 

помоћи) 
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Сарадња са активом фармацеута је исказана одржавањем  часа вежби 2/3 

одељења у лабораторији где је Ана Филиповић демонстрирала физичко хемијски  и 

микроскопски преглед урина. Г. Виријевић и С. Букумира су демонстрирале ученицима 

фармацеутског смера трећег разреда технику узимања капиларне и венске крви и 

одређивање гликемије. 

Присуство  састанцима секције наставника здравствене неге и заједницама 

медицинских школа. Присуство представника нашег актива свим састанцима и 

заједницама  као и активно учешће у дискусијама се показало као изузетно значајно 

приликом увођења огледа у редован систем, усаглашавања критеријума оцењивања. 

Презентација школе. С. Миросавић,  Г. Виријевић, Ј. Зарев, В. Божовић  су 

активно учествовале  у презентацији школе на сајму образовања 10. Маја. 

Предавање на наставничком већу су одржале С. Букумира и Ј. Зарев натему 

Прва помоћ код епилепсије и западања страног тела у дисајне путеве. 

Набавка књига. Чланови стручног већа су  исказали недостатак литературе из 

области неге у психијатрији. Упознати су да на интернету  постоји пдф издање књиге Нега 

у психијатрији Марко Муњижа 2008. Издавач Аперион , Бањалука. Због недостатка 

новчаних средстава нису купљене планиране књиге за школску библиотеку, одлаже се за 

септембар. 

Формирање новог кабинета и опремање је у току. 

Школско такмичење из здравствене неге је одржано и о томе постоји посебан 

извештај. 

Републичко такмичење из здравствене неге одржано, постоји посебан извештај. 

Часови допунске наставе одржани у укупном броју од 150 часова(посебни 

извештаји). 

 

Часови додтане наставе у укупном броју од 150 часова.(посебни извештаји) 

Часови припремне наставе за матурски испит одржани по унапред утврђеном 

распореду и евидентирани у књигу евиденције.  

Стручну посету је организовала С. Букумира специјалној болници Меркур у 

Врњачкој Бањи, као и посету Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи. 

Анализа успеха ученика на крају класификационих периода. Анализом су 

утврђени  одлични резултати успеха из  уже стручних предмета, што се потврдило и 

резултатима на  матурском испиту. 

Корелација часова вежби и теорије је добра, постоје мања одступања код 

предмета где су теоријски предавачи лекари али се успешно превазилазе корелацијом са 

другим предметима (анатомија и физиологија, микробиологија, физика, здравствена нега). 

Припрема  и организација матурског испита у сарадњи са социјалним 

партнером.  Спровођење  матурског испита је олакшано опремањем посебних ормарића са 

потребним материјалом за извођење сестринских интервенција на одељењу хирургије и 

интерном одељењу залагањем предметних наставника и галавних сестара одељења. 

Сарадња са директором школе. 

Све предлоге Стручног већа здравстве неге директор школе Бојанић Биљана је узимала у 

разматрање.  Великим  ангажовањем  реализовала формирање кабинета, опремање 

кабинета, набавку потрошног материјала, набавку нових наставних средстава, 

обезбеђивање стручног усвршавања наставника, сарадњу са локалном заједницом, 

пружање подршке у решавању актуелних проблема и стварање позитивне атмосфере. 
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Стручно веће лекара и фармацеута 

 

Стручно веће лекара и фармацеута чини седам чланова. 

У току школске 2016/2017 године одржано је 9 састанака Стручног већа лекара и 

фармацеута.На састанцима су присуствовали сви чланови Стручног већа. На састанцима се 

разматрало и договарало о свим тачкама дневног реда предвиђеним за тај састанак. У току 

године сви чланови Стручног већа лекара и фармацеута одржали су по 2 угледна часа. На 

многим угледним часовима су чланови актива били присутни као посетиоци или у улози 

сарадника. 

10.5.2017. године одржан је сајам Образовања, презентације смера фармацеутски 

техничар, као и осталих смерова.  

У току школске 2016/2017 године чланови Стручног већа и фармацеута су одржали 

предвиђене часове додатне и допунске наставе.  

Невенка Миловановић је одржала 15 часова допунске наставе из фармацеутске 

технологије у одељењу IV-2, смер фармацеутски техничар. У одељењу II-2 одржала је 18 

часова додатне наставе, смер фармацеутски техничар. Мирјана Костић Чолић је одржала 

15 часова додатне наставе у одељењу III-4,козметички техничар. У одељењу IV-2 одржала 

је 15 часова додатне наставе из предмета увод у козметологију, смер фармацеутски 

техничар. Ана Филиповић је одржала 30 часова допунске наставе у одељењу IV-1. У 

одељењу III-2, смер фармацеутски техничар, одржала је 30 часова додатне наставе из 

предмета медицинска биохемија. Горица Радичевић је одржала 18 часова из секције за 

превенцију болести зависности. У реализацији програма учествовали су II-2, II-3 и II-4. 

Допунску наставу је одржала из предмета микробиологија са епидемиологијом. Одржано 

је 7 часова. 

Јелић Вера је у одељењу II-2, одржала 30 часова допунске наставе и фармацеутске 

технологије-вежбе. У одељењу III-2 одржала је 30 часова додатне наставе из предмета 

огранизација фармацеутске делатности. 

Вукићевић Санда је одржала 20 часова допунске наставе из патологије и 

патофизиологије у одељењима II-1, II-2, II-3 и II-4. Одржала је и секцију за хумане односе 

међу људима, 20 часова у одељењима II-1, II-2, II-3 и II-4. 

Никола Божовић је одржао 20 часова додатне наставе за ученике прве године, а 

одржао је и 27 часова допунске наставе за ученике првог разреда. Евиденција допунске и 

додатне наставе налази се у дневнику допунске и додатне наставе .  
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Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

 
Чланови стручног већа Физиотерапеута и Козметичара су: 

 Думић Александар,  

 Илић Соња,  

 Маркешевић Стефан,  

 Ерац Ана,  

 Џомић Ана и  

 Благојевић Јована. 

 

У току школске 2016./2017. године одржано је укупно 12 састанака.  

По утврђеном годишњем плану рада стручног већа, редовним састанцима 

испуњени су предвиђени планови за текућу школску годину. Формиран је план и програм 

образовно васпитног рада и колерације наставног садржаја са другим предметима, план о 

одржавању вежби, усаглашени су критеријуми оцењивања; формирани су планови о ван 

школским активностима. На крају сваког класификационог периода, као и на крају 

школске године вршена је анализа успеха ученик. 

 

Према плану и програму реализовани су угледни часови свих чланова актива:  

1. Думић Александар 

-Физикална терапија - Хидроелектричне процедуре - IV4 - 10.11.2016. 

-Специјална Рхб - дегенеративни реуматизам зглобова - IV4 - 21.02.2017. 

2. Маркешевић Стефан 

      -Специјална Рхб- Рхб деце- IV4- 24.11.2016. 

 

3. Илић Соња 

-Кинезиологија - Мерење телесних обима - II4 - 07.11.2016. 

-Специјална Рхб- Цервикални и лумбални синдром - IV4 - 14.02.2017. 

 

4. Ерац Ана 

-Физикална медицина – 

       Технике примене и дозирање ласерског зрачења - III4 - 27.03.2017. 

- Естетска нега- Биолошки третмани - III4- 20.04.2017. 

 

5. Ана Џомић  

      -Естетска нега- Биолошки третмани суве коже - III4 - 27.04.2017. 

 

Направљени су планови и предлози поделе наставе за наредну школску годину.                       

Одржани су часови додатне наставе и секције. 

Направљени су планови и предлози поделе наставе за наредну школску годину.  

У раду стручног већа учествовали су сви чланови већа редовним присуством и 

ангажовањем, сарадњом током целе школске 2016/2017 године. 
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Стручно веће зубне технике 

 
Стручно веће зубне технике чини 7 чланова: 

 Сања Ђорђевић-председник актива, 

 Сања Петровић, 

 Александра Миличић, 

 Ана Миљевић, 

 Марија Васковић, 

 ЈасминаСтојановић и 

  Катарина Главчић. 

 

Састанци актива одржавани су континуирано, једном до два пута месечно. 

Одржано је 9 састанака стручног већа. Редовно се пратило стање успеха и дисциплине 

ученика на нивоу предмета стручне наставе и спровођен је индивидуалан рад са 

ученицима који су имали потешкоће. Додатна, допунска настава, секције и активности од 

значаја за смер и школу спровођени су по плану, програму и према задужењима о 

четрдесеточасовној радној недељи. Одржано је укупно 38 часова допунске наставе на 

нивоу свих разреда и 12 часова додатне наставе у оквиру припрема ученика за републичко 

такмичење. 

Портфолио наставника и ученика уредно воде сви чланови стручног већа. 

Јасмина Стојановић распоређена је за део норме у библиотеку, а део часова 

теоријске наставе додељен је Марији Васковић и Катарини Главчић. 

Сања Ђорђевић и Сања Петровић одржале су децембра месеца предавање са 

истоименог семинара на тему НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА И ДЕЦОМ У ПОРОДИЧНОМ 

КОНТЕКСТУ. 

Две ученице зубног смера Ружица Спасојевић и Ђурђина Којић са наставницима 

менторима Александром Миличић и Сањом Петровић маја месеца узеле су учешће на 

републичком такмичењу из фиксне протетике у оквиру Мајских сусрета зубних техничара 

и оствариле запажене резултате. 

Заједно са ученицима одрађено је више паноа едукативне садржине.Обновљен је 

изложбени део ученичких радова у холу школе. 

Ученици четвртог разреда,заједно са наставницима урадили су презентацију смера 

10.05.2017.на Сајму образовања.  

Угледни часови,као и стручно усавршавање уопште  спроведено је по плану,сви 

наставници су активни у усавршавању у установи и ван ње.Одржано је укупно 8 угледних 

часова. 

Наставници су одржали следеће угледне часове: 

- Сања Ђорђевић-фиксна протетика-наставна јединица Моделовање пуне ливене 

круне 16.11.2016.одељење II5 

- Aна Миљевић-наставна јединица Моделовање цервикалног воска 

09.11.2016.одељење II5 

- Сања Петровић- фиксна протетика -наставна јединица Моделовање спољашње 

телескоп круне 14.10.2016. одељење III5 

- Александра Миличић- фиксна протетика -наставна јединица Моделовање 

спољашње телескоп круне 14.10.2016. одељење III5 
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- Марија Васковић-тотална протеза-наставна јединица Избор и поставка зуба 

05.12.2016.одељ. III5 

- Јасмина Стојановић-парцијална протеза-наставна јединица Савијање жичаних 

кукица 09.11.2016.одељење IV5 

- Сања Петровић-фиксна протетика-наставна јединица Демонстрациони приказ 

израде метало-керамичког моста 18.05.2017. одељење IV5 

- Александра Миличић- наставна јединица Демонстрациони приказ израде метало-

керамичког моста 18.05.2017. одељење IV5 

 

 

 

Стручно веће физичког васпитања, музичке уметности и 

ликовне културе 
 

 

Чланови актива:  

Столић Јелена - музичко-председник већа,  

Павловић Марија - ликовно,  

Бранислав Љубичић, Симић Ђорђе, Љубинко Јовановић + 2 приправника –          

(Милојевић Ђорђе и Ђаловић Никола) - физичко васпитање.  

 

Павловић Марија је за део норме распоређена у библиотеци 

Број састанака - 9 одржано. 

 

Угледни часови (Музичка уметност - март - учионица бр.2 - одељење  1-

4/мед.сестра-васпитач- наст.јединица-*Живот и стваралаштво раних романтичара)* 

Јавни час-(Грађанско васпитање-октобар-Марија Павловић) 

 

Стручно усавршавање се одвија по плану како у установи (присуство предавањима 

на наставничким већима, угледним часовима ...,тако и ван установе).  

Чланови већа уредно воде портфолио. 

Секције се одржавају редовно и у договору са ученицима - Ликовна уметност 

(изложбе ученика у холу школе.,Музичка уметност-ученици вокално и инструментално 

презентују музичке способности-приредбе, -посета концертима традиционалне 

музике).Физичко васпитање (Школско такмичење из стоног тениса, одбојке.) 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Годишњи извештај о раду школе  

 

за школску 2016/2017. годину 

 
 
 

 

  Извештај о раду тимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                      31. 08. 2017. 
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Тим за школско развојно планирање 

 
Чланови тима : 

1. Бојанић Биљана - директор 

2. Бошковић Ивана-психолог  

3. Џомић Ана-наставник 

4. Шљанић Слободан -наставник 

5. Божовић Весна-наставник 

6. Јовановић Јасмина-наставник 

7. Џомић Ана-наставник 

8. Анђелковић Кристина- представник ученичког парламента 

 

У току школске 2016/2017 год. тим је одржао четири седнице и урађене су следеће 

активности : 

 Разматрање и доношење плана рада за наредну школску годину 

 Конкретизовање задужења члановима тима 

 Координација активности ШРП и самовредновања 

 Спровођење анкете за ученике и наставнике у оквиру самовредновања рада школе у 

подручју Постигнућа ученика 

 Извештај о урађеним активностима 

                                                                                           

Тим за израду и развој школског програма   

                                                  
Чланови тима су: 

1. Биљана Бојанић-директор школе 

2. Јелена Видић 

3. Весна Недић 

4. Сања Петровић 

5. Марина Новаковић 

6. Александра Миличић 

 

У току школске 2016/2017.године тим је одржао три састанка, а у међувремену су 

чланови тима радили на одређеним активностима предвиђеним планом рада. Ове школске 

године се ради на изради Школског програма који траје од 2014 до 2018. године. На првом 

састанку који је одржан је усвојен план рада и подељена су задужења члановима тима. 

Весна Недић и Сања Петровић су биле задужене за израду и контролу свих програма 

предвиђених садржином школског програма. Јелена Видић и Марина Новаковић су 

израдиле потребне табеле за прописане наставне планове и програме као и за програм 

допунске, додатне и припремне наставе. Такође су координирале и са наставницима на 
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изради прописаних програма. Директор школе Биљана Бојанић је пратила све активности у 

току израде школског програма.  

Тим је такође радио и на анлаизи урађених школских програма за наредну школску 

годину, као и на отклањању недостатака у школском програму. 

На последњем састанку чланови тима су се договорили о припреми новог 

Школског програма, за школску 2017/2018. годину. 

 

 

Тим за израду годишњег плана рада 

 
Чланови тима су: 

1. Биљана Бојанић 

2. Милица Милетић 

3. Драгана Пауновић 

4. Соња Илић 

5. Весна Милетић 

6. Радованка Вукосављевић 

7. Ивана Бошковић 

 

Тим за израду годишњег плана рада се састајао по потреби у току школске године, 

при чему су радили на припреми материјала за израду Годишњег плана рада за школску 

2017/2018. Такође чланови тима су пратили остваривање садржаја Годишњег плана рада за 

школску 2016/2017. Праћење се остваривало на дневном, седмичном, месечном, 

полугодишњем и годишњем нивоу у складу са оствареним активностима користећи 

посредан и непосредан увид као и анализу документације. 

Одређени део података који су потребни за израду Годишњег плана чланови тима 

ће прикупити на почетку школске године, чиме ће се и комплатирати документ.  

 

 

Тим за стручно усавршавање 

 
Чланови тима за стручно усавршавање су: 

 

     1.  Вељовић Јелена, професор српског језика и књижевности 

     2.  Филиповић Ана, професор биохемије  

     3.  Бошковић Ивана, психолог 

     4.  Новаковић Марина, педагог   

     5.  Бојанић Биљана, директор 

 

Тим за стручно усавршавање састајао се седам пута. 
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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 (табела се налази у прилогу Годишњег плана 

рада школе и у електронској форми). 

 

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. 

 

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. 
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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. 
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Табела стручног усавршавања у којој је приказано укупан број остварених сати по 

наставнику у установи у школској 2016/17. год: 
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ЗБИР 

Данијела Кужић 30 10 12    4   24    80 

Сања Ђорђевић 30 3 5    4   8    50 

Ана Миљевић 26  5    4       35 

Шљанић 
Слободан 

30  2    1       33 

Илић Соња 40  5    4       49 

Думић 
Александар 

33  5    4     4  46 

Стефан 
Маркешевић 

26  5    4   6  4  45 

Мирјана 

Вучковић 
22  3    4       29 

Миросавић 
Снежана 

28   4    12   40    84 

Ана Филиповић 48 3 5    4       60 

Мирјана Костић-
Чолић 

44  5    4  20 8  3  84 

Марија Павловић 8  2    8     15  33 

Радичевић Горица  54  5    6       65 

Весна Милетић   5    4   48  3  60 

Вера Јелић 40  7    10       57 

Марина 
Траиловић 

9  6    4       19 

Јасна Зарев 10  3    3       16 

Мира 
Белопавловић 

20  5    25   16    64 

Весна Божовић 34  8    9   11    64 

Бранислав 

Љубичић 
  3    3   60    66 

Божовић др 
Никола 

60  7    4       71 

Вукићевић Санда 56  6    4     2  68 

Јелена Видић 10 3 2 8   7  5 6  15 8 64 

Невенка 
Миловановић 

46  7    4     4  61 

Јелена 
Вукосављевић 

20  12    4       36 

Оливера Ђуровић 28  5 1   16   8    58 

Марија 2  4    1   14    21 



Годишњи извештај о раду 
 

                                                       Медицинска школа Краљево    47 
 

 

 

 

 

Име и презиме 

запосленог 

И
зв

о
ђ

ењ
е 

у
гл

ед
н

о
г 

ч
а
са

 

И
зл

а
г
а
њ

е 
са

 с
т
р

у
ч

н
и

х
 

у
са

в
р

ш
а
в

а
њ

а
 

П
р

ед
а
в

а
њ

а
 с

а
 н

а
ст

.в
ећ

а
,П

р
и

к
а
з 

к
њ

и
ге

, 
ч

а
со

п
и

с
а
, 
п

р
и

р
у
ч

н
и

к
а
, 
д
и

д
. 

м
а
т
ер

и
ја

л
а
..
..
. 

П
р

и
к

а
з 

б
л

о
г
а
, 
са

јт
а
, 

д
р

у
ш

т
в

ен
и

х
 

м
р

еж
а
 и

 о
ст

а
л

и
х
 М

М
 с

а
д
р

ж
а
ја

 

П
у
б
л

и
к

о
в

а
њ

е 
ст

р
у
ч

н
и

х
 р

а
д
о
в

а
..
..

 

О
ст

в
а
р

и
в

а
њ

е 
и

с
т
р

а
ж

и
в

а
њ

а
 

С
т
р

у
ч

н
е 

п
о
се

т
е 

и
 с

т
у
д
и

јс
к

а
 

п
у
т
о
в

а
њ

а
 

О
ст

в
а
р

и
в

а
њ

е 
п

р
о
је

к
а
т
а
 о

/в
 

к
а
р

а
к

т
ер

а
 у

 у
ст

а
н

о
в

и
 

М
ен

т
о
р

ск
и

 р
а
д
 

Т
а
к

м
и

ч
ењ

а
 и

 с
м

о
т
р

е 

С
т
р

у
ч

н
и

 а
к

т
и

в
и

, 
у
д
р

у
ж

ењ
а
, 

п
о
д
р

у
ж

н
и

ц
е,

 о
г
р

а
н

ц
и

 н
а
 н

и
в

о
у
 

г
р

а
д
а
 

М
а
р

к
ет

и
н

г 
ш

к
о
л

е 

Р
а
д
 у

 р
а
д
н

и
м

 т
ел

и
м

а
 и

 п
р

о
г
р

а
м

и
м

а
   

 

 

 

 

ЗБИР 

Цветаноски 

Јелена Столић 24  4    12       40 

Маријана Рачић 

38  13    3     2  56 

Петошевић Љ. 32  4    16  20 4    76 

Јасмина 
Јовановић 

20  5    4       27 

Сања Петровић 36  5    5   16    60 

Александра 

Миличић 
34  5    4   16    59 

Весна Недић 30  5 4   16       55 

Васковић Марија 28  4    12       44 

Каличанин 
Ружица 

18  4    4       26 

Љиљана Ракић 14  4    6       24 

Данијела 
Петровић 

  9  1        8 18 

Драгана Рончевић 22  5    21   16    65 

Гордана 
Виријевић 

34  31    8    3 3 6 84 

Миљковић Жгела 
Верица 

28  4    3       35 

Драгана 
Пауновић 

8 16 10       56   8 98 

Мирослав Цветић 14  5    4       23 

Ивана Главчић   8    4   8    20 

Јелена Вељовић 16  10    7   18   8 59 

Марина 
Новаковић 

24  5    6   24    59 

УКУПНО ОСТВAРЕНО  САТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.  
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Тим за самовредновање 

 
Чланови тима за самовреновање су: Биљана Бојанић,  

Марина Новаковић, 

Ивана Бошковић, 

Данијела Кужић, 

Мина Миљаковић, 

Оливера Ђуровић, 

Гордана Виријевић, 

Мира Белопавловић, 

Јасна Зарев и 

Ана Миљавић.  

У току ове школске године, тим за самовредновање одржао је више састанака и 

вредновао образовна постигнућа ученика и ресурса школе. Сви чланови тима добили су 

одговарајућа задужењакоја су успешно обавили. 

У оквиру теме постигнућа ученика урађене су анкете за родитеље и ученике.  

Ђуровић Оливера, Белопавловић Мира и Кужић Данијела су урадиле анкете за родитеље и 

то за следећа одељења: IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, III2 i III4. 

Анкете за ученике су радиле Г. Виријевић и Ј. Зарев за одељења II2, II3, III1 и III2, 

а анкете за IV4 и IV2 и IV5 су радиле А. Миљевић и М. Миљаковић. 

Ивана Бошковић је сакупљала податке о постигнућима ученика са такмичења. 

 Податке о људским ресурсима (колико радника ради у школи, која стручна спрема 

запослених и др.) ураделе су Ј. Зарев и М. Миљаковић. 

Податке о стручном усавршавању прикупила је Ивана Бошковић.  

 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља 

 
У току школске 2016/2017 године није било потребе за посебним састанцима Тима 

за заштиту од насиља којег чине: 

Директор школе – Биљана Бојанић, 

Наставници – Сања Петровић, Светлана Букумира, Верица Жгела,  

Педагог – Марина Новаковић,  

Психолог – Ивана Бошковић, 

Секретар школе – Снежана Чемерикић. 

 

Наиме, тим је благовремено обавештен о два случаја вербалног сукоба. У првом 

случају између ученика Петра Трифуновића и ученика Економске школе и други случај 

између ученика Петрић Срђана и ученика из Пољоприврене школе који су се десили у 

школском дворишту. На време су реаговале стручне службе, директор и одељенске 

старешине који су обавили разговоре са ученицима и родитељима.  

О свему је вођена евиденција која је стављена на увид и Тиму за заштиту ученика 

од насиља. Тим је посматрањем, анализом документације утврдио ефикасну сарадњу 
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директора, стручне службе школе и одељенских старешина са ученицима и њиховим 

родитељима и да су предузете све потребне активности усмерене на заштиту ученика и 

констатован је значај управо оваквог односа и сарадње свих напред наведених како би се 

благовремено реаговало и спречило било какво насиље којим би био угрожен било који 

ученик Медицинске школе.  
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Медицинска школа Краљевo 
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 Извештај о раду савета родитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                     31. 08. 2017. 
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Састав Савета родитеља:  

 

Одељење           Име и презиме: 

 

   1/1             Маркановић Ружица  

   1/2             Стоисављевић Јасмина   

   1/3             Опанчина Братислав                                     

   1/4             Сандра Савковић   

   1/5             Драгана Павловић                                                                               

   2/1             Катарина Мијовић   

   2/2             Бекчић Ивана            

   2/3             Драгана Марић                                                                           

   2/4             Светлана Филиповић   

   2/5             Бијанић Горан                                                                                                                                            

   3/1             Душкић Марина         

   3/2             Ана Радојевић                                                                                                                                                

   3/3             Зоран Ђуровић,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   3/4             Милан Јовић                 

   3/5             Анђелковић Светлана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   4/1             Матовић Гордана                                                                                                                                           

   4/2             Раичић Саша                

   4/3             Слађана Пешовић                                                                                                                                 

   4/4             Ивана Обрадовић        

   4/5             Наташа Вуковић         

 

Број одржаних седница: 3 

 

Редни бр.седнице: Датум одржавања: 

I седница 14. 9.2016. 

II седница 21.12.2016 

III седница 20. 4.2016 

 

1. седница 14.09.2016. Планирано Реализовано 

Конституисање Савета родитеља  + + 

Избор председника и заменика председника + + 

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Утврђивање предлога Одлуке о избору 

чланова Школског одбора из реда родитеља 

+ + 

Усвајање Извештаја о остварености Плана 

рада Савета родитеља 

+ + 

Разматрање преога Извештаја о остварености 

Годишњег плана рада школе 

+ + 

Разматрање предлога Годишњег плана рада + + 
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школе за шк.2016/17. 

Измена датума извођења ексурзије 

шк.2016/17.године, Братислава-Праг 

+ + 

Избор осигуравајуће куће за осигурање 

ученика шк.2016/17. 

+ + 

Разматрање могућности побољшања 

стандарда ученика 

+ + 

Разматрање успеха и дисциплине ученика на 

крају шк.2015/16.године 

+ + 

2. седница 21.12.2016.   

Усвајање записника са претходне седнице  + + 

Информација о успеху ученика на крају 

првог класификационог периода 

+ + 

Извештај са изведене екскурзије + + 

Информације о посети министра просвете, 

науке и тех.развоја школи 

+ + 

Укључивање родитеља у процес побољшања 

рада установе 

+ + 

3. седница 20.04.2017.    

Усвајање записника са претходне седнице + + 

Давање сагласности на збор тур.агенције, 

цену и одређивање накнаде за педагошки 

надзор за екскурзију шк.2017/18.године 

+ + 

Извештај о успеху и дисциплини ученика на 

трећем класификационом Периоду 

шк.2016/17.године 

+ + 

Припреме за предстојећу прославу Дана 

школе, матурски плес, климатизација 

кабинета, II фаза санација крова 

+ + 
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Медицинска школа Краљевo 
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   Извештај о раду ученичког парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                                 31. 08. 2017. 
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СЕПТЕМБАР 2016: 

Конструисање парламента и упознавање са програмом рада парламента 

11.09. обележавање Светског дана здраве хране (предавање за ученике) 

 

ОКТОБАР 2016: 

03.10. Међународни дан борбе против насиља (предавање за учеснике и трибина)                  

14.10. Сећање на српске жртве (одлазак у Спомен парк уз прикладно упознавање 

ученика са догађањима за време ИИ светског рата) 

Хуманитарна акција 

 

НОВЕМБАР 2016: 

Организовање представе за децу за Нову годину (одабир глумаца уз присуство        

професора српског језика) 

 

ДЕЦЕМБАР 2016: 

Декорација школе за Нову годину и припреме за обележавање Св. Саве                                    

01.12. обележавање Међународног дана борбе против АИДС-а (предавања за 

ученике) 

учешће у организацији и одржавање представа за децу поводом Нове године 

 

ЈАНУАР 2017: 

27.01. обележавање школске славе Свети Сава 

31.01. Национални дан без дуванског дима (трибина и предавање) 

 

ФЕБРУАР 2017: 

      Анализа претходно урађеног, давање идеја о даљем раду парламента 

Сумирање резултата акција парламента 

 

МАРТ 2017: 

      Спортски сусрети,турнири 

24.03. обележавање Светског дана борбе против туберкулозе 

организовање одласка на Фестивал здравља у Београд 

 

АПРИЛ 2017: 

06.04. одлазак на Фестивал здравља 

07.04. обележавање Светског дана здравља 

 

      МАЈ 2017: 

Резиме:ШТА СМО УРАДИЛИ? 

Предлози неких решења за наредну годину 
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Медицинска школа Краљевo 
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  Извештај о реализованој екскурзији 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

У Краљеву,                                                                31. 08. 2017. 
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         Екскурзија Медицинске школе за ученике трећег разреда шк.2016/17.године је 

изведена у периоду 19.-23.09.2016.године, у реализацији туристичке агенције „Grand tours“ 

из Новог Сада, са којом наша школа има дугогоишњу успешну сарадњу.  Савет родитеља 

је у складу са Правилником о извођењу екскурзије дао сагласност на релацију Братислава- 

Праг, са обиласком Беча и Будимпеште, и избор туристичке агенције, као и измену 

термина извођења због одржавања великог фестивала у Прагу који је подразумевао 

смештај великих група у хотел који је био предвиђен за наше ученике. Измена је изршена 

на предлог агенције искључиво ради безбедности и сигурности наших ђака. 

 

1. Дана:  полазак аутобуса је био предвиђен за  4,00 часа из Краљева. Саобраћајна 

полиција је изашла на терен и извршила технички преглед аутобуса. Први аутобус је 

кренуо на време, а други је због објективних околности- радова на обилазници око 

Стопање каснио око 1,5 час, што је током пута надокнадио.  Путовање  је, уз задржавања 

ради одмора, преко Новог Сада и Суботице, до граничног прелаза протекло у најбољем 

реду. На граничном прелазу Хоргош се нисмо дуго задржавали ради граничних 

формалности и наставили вожњу територијом Мађарске и Словачке до Братиславе. 

Долазак у Братиславу је био у вечерњим сатима, тако да смо у пратњи наших водича 

отишли у панорамско разгледање града: Тврђава, брдо Славин, Јеврејски кварт, Палата 

Грашкаловић, Катедрала Св. Мартина. Сместили смо се  у хотел око 20,00 часова. Због 

величине групе, а било је деце 148, 5 разредних старешина, лекар и вођа пута, били смо 

смештени у 2 хотела. Оба хотела су била задовољавајућа, по мишљењу и ученика и 

професора. 

 

2. Дан: Након доручка, у 7,00, односно 8,00 часова из другог хотела, група је пошла на 

целодневни излет до Беча.  Обишли смо дворац Белведере, у коме су изложела дела 

чувених сликара Климта и Кокошке, дворац Шенбрун, Империал тура, која подразумева 

22 просторије, потом је следило разгледање града: Трг Марије Терезије, Хофбург- зимска 

резиденција аутроугарских владара, Штефан плац, катедрала Св. Стефана, Моцартова 

кућа, Албертина, Бечка опера. Распоред обиласка је био прилично амбициозан и на крају 

програма је био поклон агенције, обилазак Природњачког музеја. Међутим, због 

постављања нове изложбе музеј је био затворен, тако да је група добила слободно време у 

периоду 15,00-18.30 часова,  када је следио повратак у Братиславу у хотел. Вечера и 

ноћење. 

 

3. Дан: Након доручка смо се одјавили из хотела и пошли према Прагу. По доласку 

смо ишли у краћи обилазак града до Прашког гета, Старонове синагоге и јеврејске 

четврти. Потом  смо обишли Природњачки музеј у Прагу, поклон агенције, у коме се 

налази поставка „Нојева барка“. Ученицима се допала изложба. Због процедуре смештаја у 

хотел „Топ“ који траје мало дуже, кренули смо ка хотелу, а потом и вечерали. Приликом 

пријема у хотел процедура смештаја одељења козметичких техничара је трајала око 2 сата, 

јер је хотел веома велики и нисмо желели да ученици буду смештени у више блокова, ради 

њихове сигурности и безбедности. Вечера је била и разноврсна и обилна, по свачијем 

укусу, тако да су сви били задовољни. 

 

4. Дан: доручак. Након доручка полазак у обилазак града: Храдчани - Прашки дворац 

са манастиром Страхов, Манастирска библиотека из 17 века, Катедрала Св. Вита и капела 
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Св. Винцеслава, Базилика Св. Ђорђа, нови и стари Краљев дворац,  Лорето, Мала страна, 

Карлов мост, Астрономски сат Орлој, Народни музеј, Музеј Бержиха Сметане, споменик 

Јану Хусу, шетња Парском улицом, након чега је  група добила слободно време, а састала 

се у 17,00 часова у упутила се на вожњу бродом по Влтави уз стручно вођство наших 

водича. Повратак у хотел. Вечера. Ноћење. 

 

5. Дан: Након доручка одјавили смо се из хотела, а процедура одјаве је такође мало 

дужа, око 1,5 сат и пошли према тржном центру Кампона у околини Будимпеште. 

Посетили смо  Тропикаријум на опште задовољство ученика. У  Кампони смо се задржали 

око 2,5 часа. Кренули смо у 18,00 часова из Будимпеште са успутним паузама по потреби 

групе и због обављања царинских формалности. На 5 км до границе са Србијом једном од 

аутобуса је пукла гума, што је прибраном реакцијом искусног возача „Гранда“ санирано 

успешно, аутобус је заустављен на аутопуту и за отприлике 2 часа гума је замењена.  Први 

аутобус је стигао у 3,30 часова, а други је у току пута надокнадио разлику у времену, те је 

стигао са закашњењем од 40 минута. 

 

При повратку је учесницима екскурзије водич поделио анкете о утисцима, те је на 

основу њих закључено да је агенција извела екскурзију успештно, да је испоштован 

целокупан програм, а и поклони агенције, водичи су били коректни, а овом приликом бих 

и да похвалим све ученике који су били изузетно тачни, коректни и без икаквих испада. 

Понашање им је једном речју било беспрекорно. Докторица Марина Душкић, која је 

уједно и члан Савета родитеља, осим малог броја уобичајених прегледа прехладе, није 

имала тежих интервенција, а морам нагласити да је лекар из области ургентне медицине 

била у сваком моменту спремна да пружи комплетну лекарску помоћ и дијагностику. 

Разредне старешине су, као и увек, биле спремне да у сваком моменту реагују у случају 

непредвиђених околности, те да су будно пратиле и надзирале своје ученике.  

 

И на крају се изводи закључак да је екскурзија са изузетно амбициозним 

програмом изведена успешно, на обострано задовољство ученика и њихових пратиоца. 

 

 

 

  

                                                             Вођа пута 

   Снежана Чемерикић 
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  Извештај са такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                          31. 08. 2017. 
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Школско такмичење из предмета фиксна протетика 

 
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.  

Након бодовања школске стручне комисије, тј. чланова стручног већа, проглашена 

су прва три места: 
1. Ружица Спасојевић – ментор наставник Александра Миличић 

2. Ђурђина Којић – ментор наставник Сања Петровић 

3. Треће место деле два такмичара - Ђорђе Вулић и Невена Васиљевић  

Два првопласирана ученика иду даље на републичко такмичење из фиксне 

протетике, које ће се одржати у оквиру мајских сусрета зубних техничара. 

 

 

 

Окружно такмичење из страних језика 
 

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. 

 

 

 

 Преглед и број учесника по категоријама: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Назив језика 
Број учесника у општој 

категорији 
Број учесника у специјалној 

категорији 

Енглески језик 25 5 

Немачки језик 3 / 

Француски језик 5 / 
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На републичко такмичење пласирали су се следећи учесници (по категоријама): 

 

Енглески језик: 

       општа категорија 

1. Ана Стојановић Гимназија Краљево ранг 1 

2. Сања Николић Економско-
трговинскашколаКраљево 

ранг 2 

3. Вељко Точиловац Гимназија Нови Пазар ранг 2 

4. Даница Бабић Гимназија Краљево ранг 2 

5. Невена   Миленковић       Гимназија Краљево ранг 2 

6. ЛеонтинаВилимоновић Гимназија Врњачка Бања ранг 2 

7. Ајша Капетановић Гимназија Нови Пазар ранг 2 

8. Милица Анђелковић Економско-трговинска 
школа Краљево 

ранг 2 

9. Милан Шоргић Гимназија Краљево ранг 3 

10. Јована Секулић Медицинска школа 
Краљево 

ранг 3 

11. Анђелка Ђукић Медицинска школа Краљево ранг 3 

12. Душан Маџаревић ЕСТШ Краљево ранг 3 

13. Петар Тодић ЕСТШ Краљево ранг 3 

14. Виктор Мајсторовић Гимназија Краљево ранг 3 

15. Ивана Марић Гимназија Врњачка Бања ранг 3 

16. Енес Љајић Медицинска школа Нови 
Пазар 

ранг 3 

17. Дубравка Лазовић Економско-трговинска 
школа Краљево 

ранг 3 

18. Исидора Крагуљац Гимназија Врњачка Бања ранг 3 

19. Дарјан Ђурковић Медицинска школа Нови 

Пазар 

ранг 3 

  

специјална категорија: 

1. Ана Богићевић Гимназија Краљево              ранг2 

2. Теодора Гогин                   Гимназија Краљево                               ранг 2 

3. ЛукаДрагојловић           Гимназија Краљево ранг 3 

4. Кристина Милошевић Гимназија Краљево ранг 3 

 

Немачки језик: 

     општа категорија 

1. Дуња Вујовић Гимназија Краљево ранг 2 

2. Милица Максимовић Гимназија Краљево              

   

ранг 2      

                         

Француски језик: 

општа категорија 

1.Нина Колаковић Гимназија Краљево ранг 2 

2.ВањаКорићанац Гимназија Краљево ранг 3 
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Медицинска школа Краљево имала је такмичаре за енглески језик, и то: 

1. Јована Секулић IV2 (пласирала се на републичко такмичење) 

2. Анђелка Ђукић IV2 (пласирала се на републичко такмичење) 

3. Нина Милановић IV2 

4. Вања Терзић             IV2 

 

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. 

 

Комисију за енглески језик чинили су следећи професори:  

1. Милена Станковић,  

2. Ивана Главчић,  

3. Душица Вуковић. 

Није било примедби на рад комисије. 

 

Комисију за француски језик чинили су: 

1. др Јовица Станковић,  

2. Слађана Опачић,  

3. Оливер Миљковић. 

Није било примедби на рад комисије.             

 

Комисију за немачки језик чинили су: 

1. Ивана Вићентијевић,  

2. Марија Цветаноски,  

3. Ана Марија Чорбић. 

Није било примедби на рад комисије 

 

Републичко такмичење из страних језика 
 

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:  

                           1. Јована Секулић IV2  

                           2. Анђелка Ђукић IV2 

Нажалост, Ђукић Анђелка је имала смртни случај у породици и није учествовала 

на овом такмичењу.  

Јована Секулић је учествовала и пласирала се на 85.место. Међутим, остварила је 

значајан успех, с обзиром да је освојила 38 бодова, а имајући у виду да је последњи 

рангирани ученик имао 42 бода, значи да су је само 4 бода делила од награде и да је њено 

знање ипак на завидном нивоу и у сваком случају вредно похвале. 

Професор који је припремао ученике за такмичење била је мр Весна Милетић. 
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Такмичења из биологије 

 

Школско такмичење из биологије одржано је 03.03.2017.у Медицинској 

школи у Краљеву. Из првог разреда учествовао је 21 ученик, а из четвртог 11 ученика. За 

окружно такмичење се пласирало 7 ученика и то: 

 Катарина Радуловић 

 Марија Џамић 

 Петар Стоисављевић 

 Анастасија Спасић 

 Матија Ратковић 

Ментор ученика првог разреда била је Мирјана Вучковић. 

Ученици четвртог разреда који су се пласирали су: 

       Ђурђина Којић и Лидија Марић-ментор Данијела Кужић. 

 

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

На такмичењу су учествовали сви пласирани ученици.Такмичење јње 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 такмичења из здравствене неге 

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

15. априла полагали тест из здравствене неге, а 16. априла је одржано такмичење у 

практичном раду. 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.   

       У предходним месецима ученици су увежбавали десет медицинско терапијских радњи. 

Активност и мотивисаност ученика у току трајања припрема је била задовољавајућа.  

Практични задатак ученика на такмичењу је била субкутана апликација лека. Прва три 

места су заузеле ученице Ана Обрадовић 3-1, Тамара Вукомановић 3-1, Јелена Обрадовић 

3-3. Оне су обезбедиле учешће на Републичком такмичењу које ће се одржати 19. и 20 . 

маја у Вршцу. 
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Републичког такмичења из Здравствене неге 
 

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. 

Медицинску школу из Краљева представљале су три ученице трећег разреда: 

Ана Обрадовић и Тамара Вукомановић, ученице смера медицинска сестра – техничар, и 

Јелена Обрадовић, ученица смера медицинска сестра – васпитач. 

Ментор ученика – Мира Белопавловић, наставник здравствене неге, 

Судија практичних вештина из здравствене неге – Драгана Рончевић, наставник 

здравствене неге. 

Прегледач теста знања из здравствене неге – Снежана Миросавић, наставник 

здравствене неге. 

19.05.2017. ученици су имали тест знања из терије предмета Здравствена нега. 

20.05.2017. је било такмичење из практичних вештина премета Здравствена нега: 

1. радни задатак: Припрема газе за влажну стерилизацију. 

2. радни задатак: Узимање крви за комплетну крвну слику. 

3. радни задатак: Мерење телесне температуре и убележавање у температурно-терапијску 

листу. 

Ученици наше школе су показали добро знање из премета Здравствена нега, како 

теотретског, тако и практичних вештина. 

 

 

 

Такмичења из историје 

 
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. 

Ученици који иду на оружно такмичење су Виктор Милојковић и Јована Мирковић 

(прво три), Андрија Сеочанац (прво пет), Анастасија Јанковић и Дејан Коматовић (друго 

три) и Игор Бијанић (друго пет). 

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 републичко такмичење иду Виктор Милојковић ученик прве године (проф. 

Драгана  Пауновић) и ученици Анастасија Јанковић, Дејан Коматовић и Игор Бијанић 

ученици друге године (проф Милан Вучетић). 

 

На републичком такмичењу ученици су остварили добар успех.  
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Републичко такмичење из зубне технике 

 
Републичко такмичење одржано је 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. 

 

 

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  
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Нашу школу су представљали следећи учесници: Кристина Стојковић у категорији 

омладинки и Данило Ђоковић и Немања Ратковић у категорији Омладинци. 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 
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,,Никола Тесла” у Краљеву нашу шклолу се представљали следећи ученици/е: 

Омладинке 

Живковић Милица III/5 

Филиповић Ана  IV/3 

Грачанац Невена IV/5 

Бекчић Бранка II/2 

Вучковић Марија II/1 

Радисављевић Сузана III/1 

Стефановић Александра I/5 

Стаменковић Анђела I/5 

Никетић Ивана I/5 

Ђорђевић Марија II/5 

Булатовић Бојана I/3 

Ћорић Милена II/2 

Пласман: 

 

                     II  место 

 

Омладинци: 

Гајић Давид IV/4 

Сретовић Стефан IV/4 

Ранђеловић Филип II/5 

Павловић Филип II/5 

Ђоковић Данило II/5 

Миленковић Марко IV/4 

Каровић Срђан IV/4 

Гавриловић Лука IV/2 

Марјановоић Ђурађ IV/2 

Савић Филип III/1 

Дебељак Марко IV/4 

Ратковић Матија I/5 

Пласман: 

 

                                      II  место 
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Медицинска школа Краљевo 
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  Извештај о раду секција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                           31. 08. 2017. 
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Драмска секција 

 
Драмска секција је своје активности и ове године везала за Дан школе. За ову 

прилику смо припремили представу ,,Народни посланик'' по тексту Бранислава Нушића. 

Чланови секције су најпре присуствовали аудицији за улоге 15. марта. Селекцијом је 

одабрано 17 ученика. Веома одговорно су приступили пројекту и редовно долазили на 

заказане пробе, које су одржаване три пута недељно, а у последњој недељи биле су 

свакодневне. 

Представа је изведена 12. маја у биоскопу ,,Кварт'', а ученици су одличном 

изведбом одушевили многобројну публику. 

 

 

Рецитаторска секција 

 
Рецитаторска секција је током школске 2016/2017.год. успешно реализована. 

Чланове секције Чинили су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда.  

План рада ове секције био је следећи: 

 Изражајно читање одабраних текстова. 

 Вежбање акцената,интонације,паузе и темпа. 

 Утврђивање песничких врста,фигура хоризонталне осе, функционисање 

говорних константи у спрегу,интонација поетских садржаја на примерима 

 Читање пригодних садржаја о Светом Сави. 

 Припремање ученика за такмичење рецитатора према пропозицијама 

Културно-просветне заједнице. 

 Слушање снимака уметника рецитатора,уношење у тајне лепог говора. 

 Сарадња са осталим секцијама у школи. 

 

      Уценици су се истакли на прослави Светог Саве где су рецитовали текстове Војислава 

Илића, Момчила Тешића и осталих српских песника. 

 

 

 

Секција Естетске неге 
 

У току школске 2016/2017 године одржано је укупно 30 часова секције Естетске 

неге. Рад секције је базиран по плану предвиђеном за текућу школску годину. Секцији су 

присуствовали сви ученици III4 одељења. Организовање и извођење секције је изводио 

наставник Ана Ерац. 
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Литерарна секција 

 
У току школске 2016/2017. године спроведен је програм слободних активности, из 

српског језика и књижевности, литерарна секција. Изведено је 30 часова. Ученици: 

Анђелковић Кристина, Красић Ивана, Ђајић Мина, Каравелић Анђела, Касалица Јована, 

Милић Виктор, Ћирица Исидора.  

Ученици су у оквиру секције стварали своје прве литерарне покушаје, говор и 

његове стилске функције, гледали позоришне представе. У оквиру прославе Светог Саве, 

школске славе, ученици су дали свој допринос. У току израде школског часописа, заједно 

са новинарском секцијом, такође су доносили самосталне радове. 

 

 

 

Еколошка секција 

 
Еколошка секција (примењена хемија и биологија) намењена је ученицима који 

показују нарочито интересовање за природне науке. Одржавањем секције помажемо 

ученицима да се упознају са применом хемије и биологије у свакодневном животу. 

Чланови секције састајали су се једном или два пута месечно, у тачно утврђеним 

терминима . 

При обрадама тема „Хемија-храна и здравље“ дискутовали смо о томе како хемија 

доприноси продужетку људског живота и побољшању здравља. Циљ је био да схватимо да 

се у производњи лековитих супстанци мора прећи дуг пут од биљке до апотеке, а да хемија 

има пресудну улогу на том путу. 

При обради теме  „Боје“ причали смо о чудесним бојама које настају при неким 

хемијским реакцијама. Разговор је вођен у смеру савремене употребе боја и индустрији 

боја ( од старе до данашње, модерне). 

При обради теме „Како да се боримо против загађивача ваздуха?“ користили смо 

материјале са Интернет-а. 

Циљ еколошке секције је да приближи природне науке ученицима, да је учини што 

разумљивијом и приступачнијом какао не би била досадне за учење. Теме су одабране из 

различитих области хемије и биологије према њиховој актуелности и применљивости. 

 

                                                                                                   

 

Музичка секција 

 
Ученици 1.,2.,3.4.год. су током школске 2016/2017.год.присуствовали пробама 

вокалног и инструменталног састава. 

Одржане су  2 приредбе: 

 1. Светосавска приредба  

27.01.2017.- у Наставничкој канцеларији (вокална група извела је 3 нумере уз 
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инструменталну пратњу наставника), 

 

 2. Дан школе  12.05.2017. 

- у Мултимедијалном-центру ,,Кварт,,(вокално-инструментални састав је 

интерпретирао низ нумера класичне,поп,забавне и народне музике). 

 

3. Одређена група ученика 1-1 и 1-2 присуствовали су 

- Концерту традиционалне музике 19.042017. и  

- Завршном концерту Етномузиколошког одсека музичке школе 25.05.2017. у 

Народном музеју. 

 

 

Новинарска секција 

 
У току школске 2016/2017. године спроведен је програм слободних активности, из 

српског језика и књижевности, новинарска секција. Изведено је 30 часова.  

Ученици који су учествовали у раду новинарске секције су: Јована Секулић, Вања 

Терзић, Филип Радуловић, Ђурђина Којић.  

Ученици су у оквиру секције стварали своје новинарске текстове, писали вести, 

пратили школска дешавања и редовно писали извештаје о истим. Као резултат рада ове 

секције објављен је школски часопис „Хипократ“. 
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Медицинска школа Краљевo 
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ДЕШАВАЊА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                        31. 08. 2017. 
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Посета Спомен парку 
 

14. октобра 2017. ученици Медицинске школе су посетили Спомен парк, на дан 

обележавања 75 година од најтрагичнијег догађаја у историји града познатог као 

Краљевачки октобар 1941. године.  

Од 15. до 20. октобра 1941. године немачка војна сила извршила је бруталну 

одмазду над становништвом Краљева, спроводећи своју претњу да ће за погинулог 

немачког војника стрељати 100 Срба, а за рањеног 50. Краљево је у тим данима изгубило, 

до сада именом и презименом утврђено, 2190 становника.  

Историја нас учи да потомци злочинаца и страдалих о овом догађају треба да 

сазнају и науче праву истину: злочинаца – како га не би поновили, страдалих – да не би 

поново били жртве. 

 

 

 

„Читамо и пишемо са Аном Франк“ 
 

У периоду од  17. 10. до 28. 10. 2016. ученици Медицинске  школе  су у неколико 

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

изложби „Читамо и пишемо са Аном Франк“. 

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. 

Концепт изложбе је развијен у Музеју куће Ане Франк у Амстердаму. 

Изложба  на примерен начин, кроз интерактиван приступ развија емпатичност код 

ученика, омогућује стицање знања о хронологији дешавања током нацизма у Европи 

пратећи судбину породице Франк у периоду од 1933. године до 1945. године. 

Радионичким приступом код ученика је подстакнута жеља за читањем и писањем 

кроз креативне задатке. 
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Дан борбе против трговине људима 
 

У оквиру обележавања Европског дана борбе против трговине људима, дана 18. 10. 

2016. године у организацији Црвеног крста Краљево, 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.  

Предавању присуствовале ученице Ивана Красић, Тамара Кораћ и Кристина 

Анђелковић.  

 

 

 

Дан парламентаризма 
 

Дана 09. 11. 2016. године са почетком у 11 сати у оквиру обележавања Недеље 

парламентаризма ученици наше школе присуствовали су разговору са градоначелником у 

скупштини града.  

 

Ученици који су посетили скупштину су Милисав Сања, Јовановић Невена, 

Тодоровић Јована, Миленковић Марко, Коларевић Наташа, Јанковић Анастасија, 

Анђелковић Кристина, Букумира Јована, Бошковић Милош, Аћимовић Угљеша, Бојанић 

Анђела, Зечевић Стефана, Гајовић Јован, Крсмановић Катарина, Мијаиловић Катарина, 

Димитријевић Милица, Јовандарић Даница, Ћирица Исидора, Алексић маријa 

Сви присутни могли су да поставе питање градоначелнику у вези са било којом 

темом везаном за власт, за догађаје у граду и актуелне догађаје у свету.  

 

 

Дан сећања на жртве саобраћајних незгода  
 

Црвени Крст Краљево, 18. 11. 2016. обележио је дан сећања на жртве саобраћајних 

незгода посвећен унапређењу мера за збрињавање повређених у саобраћајним незгодама.  

 

Животно важни кораци након незгоде подразумевају ланац спасавања повређених 

у саобраћајним незгодама, почевши од реакције оних који се затекну на месту незгоде, па 

до збрињавања у здравственим установама.  

 

Волонтери Црвеног Крста заједно са професорима и уценицима одржали су 

показну вежбу пружања прве помоћи у случају саобраћајне незгоде у дворишту 

Медицинске школе ученицима Медицинске школе, Економске школе, Гимназије и ЕСТШ 

Никола Тесла.  
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Велики број ученика који су прошли предавање из области прве помоћи 

присуствовали су данашњој показној вежби. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Вртић у нашој школи 
 

 

Школу су 19.05.2017 посетила деца припремног предшколског разреда вртића 

Пчелица са васпитачима Весном Киковић, Снежана Јевтовић и Зорица Богдановић. 

Посету је организовала наставница Јасна Зарев уз активно учешће наставника 

представника више стручних већа. Наставника фармацеутског смера Вере Јелић и Невенке 

Миловановић које су им показале лабораторијско посуђе, различите супстанце и мерење 

супстанци. Деца су имала прилику да виде микроскоп и да посматрају кроз микроскоп. 

Гордана Виријевић је са ученицима смера медицинска сестра васпитач показала да се у 

школи учи како се купају и хране бебе и о важности хигијене тела и руку .На опште 

одушевљење свих играли су се лекара где су једни другима уз помоћ слушалица сазнали 

како то куца срце њихових другара. Деца су била одушевљена и показивала су 

интересовање за све спроведене активности и слободно постављала питања. Учионица је 

постала весела, гласна, разиграна и насмејана играоница . 

Посета се завршила послужењем у виду сокова и слаткиша са обећањем да ће неки 

ђаци „сутра“ доћи баш у нашу школу. Зато смо за крај направили заједничку фотографију 

која ће се чувати у холу школе као успомена на једано дивно дружење. 
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Фестивал науке  
 

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 факултет Универзитета у Крагујевцу,  

 Агрономски факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу,  

 Факултет за Машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

 
 

Ученици четвртих разреда средњих школа су по утврђеном распореду у пратњи 

својих професора посетили фестивал. Презентације факултета су биле у различитим 

облицима од занимљивих експеримената, пропагандног материјала и разговора са 

студентима факултета. 

План је да се фестивал одржава традиционално у Медицинској школи и да се 

прошири на сродне факултете који буду заинтересовани да се представе. 

 

 

 

Професионална орјентација 
 

Дана, 13.12.2016.  одржано педавање ученицима четврте године на тему 

професионалне орјентације. Психолог укључен у пројекат преко Завода за запошљавање, 

Душица Ракић, одржала је сликовито предавање. Ученици су показали велику 

заинтересованост, чули су корисне савете у вези одабира будућег занимања, чиме би 

требало да се воде када доносе одлуку. 

У два термина, по два одељења сви ученици четврте године су чули предавање. 
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Посета министра просвете, науке и технолошког развоја 

 
 

 
 

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 

технолошке радове, 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. 
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Новогодишња представа 
 

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.  

 

 

 

 

Школска слава 

 
        Свечаност поводом обележавања школске славе Свети Сава почела је у Медицинској 

школи сечењем славског колача уз присуство свештеника, ученика и бројних запослених.  

        Уз пригодан програм који је започет химном Светом Сави у извођењу ученика школе, 

присутнима се након сечења славског колача обратила директорка школе Биљана Бојанић. 

Том приликом, директорка се захвалила и пожелела присутнима, све најбоље.  

        У организацији свих запослених свечаност је пратила и богата трпеза 
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Посета Народној скупштини 
 

  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. 

  Након завршеног обиласка ученици су имали и слободно време које су могли дам 

искористе за шетњу по граду. 
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Ученици верске наставе Долином јоргована 
 

 

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, најстарију цркву 

на простору Србије, где је тамошњи парох отац Томислав приредио пријатну 

добродошлицу и ђаке упутио на значај и вредност ове хришћанске светиње.  

 

Екскурзија је потом пошла пут обновљеног манастира Ђурђеви Ступови, 

задужбине великог жупана Стефана Немање, где је настојатељ манастира јеромонах 

Герасим одржао поучну беседу, а убрзо, према старом монашком обичају, угостио 

посетиоце у просторијама манастирског конака. 

 

 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 Студеници ђаке је поздравио 

високопречасни архимандрит Тихон, а сам 

манастир његов значај, ризницу као и читав 

манастирски комплекс, срдачно је 

представио манстирски кустос Зоран. 

 

Охрабрени, окрепљени са прегршт 

новог и корисног искуства и знања, ученици 

и професори завршили су једнодневни излет у раним вечерњим сатима уз жељу да се 

заједничко дружење и путовање у скорије време поново организује. 

 

 

Михајло Живковић, вероучитељ 
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Без науке нема стуке 
 

Као студент мастер студија на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 

Крагујевцу, смер Српски језик и књижевност, спровела сам истраживање у Медицинској 

школи у Краљеву са циљем да испитам језик медицинске струке код ученика са аспекта 

лингвистике српског језика. 

Истраживањем је било обухваћено 177 ученика и сви радови ће бити примењени у 

изради мастер рада из предмета Методика наставе српског језика и књижевности. 

Ученицима су дата кратка упутства о изради сваког од три сегмента рада – обраћање 

медицинском стручњаку, пацијенту (одраслој особи или детету) и занимљива медицина у 

којем су ученици имали задатак да истакну нове, недовољно познате чињенице о 

дијагностици или лечењу одређених болести. У сваком од ових сегмената ученици су у 

потпуности одговорили на задату тему. 

Успехом школе се може сматрати и чињеница да се бивши ученик вратио у своју 

школу како би спровео истраживање које му је потребно на новом степену образовања. 

Због предусретљивих професора имала сам утисак да сам на домаћем терену, као да није 

прошло пет година откако сам постала бивши ученик ове школе. Овим путем желим да се 

захвалим ученицима трећег и четвртог разреда, образовни профили: Медицинска сестра – 

техничар, Фармацеутски техничар и Медицинска сестра – васпитач, на сарадњи и труду 

који су уложили како би написали што боље радове показавши на тај начин своју 

стручност, али и креативност у обављању својих професија. Захвалила бих се 

професоркама: Оливери Косанић, Ани Филиповић, Мини Миљаковић, Милици Милетић и 

Оливери Ђуровић, на чијим је часовима спроведено истраживање. Посебну захвалност 

дугујем професорки и педагогу школе Марини Новаковић на несебичној помоћи и 

подршци у реализацији истраживања. Могу са правом рећи да је професорка Марина један 

од носиоца мог малог пројекта. Захваљујући њој сва врата школе су ми била отворена, сви 

захтеви и све идеје спроведене у дело. Школа са поносом може истаћи свој наставни и 

стручни кадар као добар пример квалитетног и преданог рада и залагања за успешно 

образовање будућих медицинских радника.   

Школи желим пуно успеха у даљем раду, а ученицима успех и срећу на 

предстојећим пријемним испитима. 

Још једном велико хвала! 

                                                                           Марија Раковић 

 

 

 

 

Друштво против рака Краљица Јелена Анжујска 
 

У склопу пројекта Друштва против рака – Краљица Јелена Анжујска у 

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

преглед дојке. 

На позив Друштва који је гласио: 

Драге матуранткиње,  
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Детињство је остало иза вас. Ушле сте у свет одраслих. 

А тамо вас чекају нова сазнања.  

По препоруци Светске Здравствене Организације, потребно је да са 18-19 година стекнете 

навику, како бисте од 20. година саме контролисале здравље својих дојки. 

 Здраве груди су украс женског тела 

 Болесне груди угрожавају живот жене 

 Груди су орган који жена може сама да прегледа 

 Дођи и научи како да сама прегледаш своје груди 

 Месечно само 10 минута за своје здравље 

 

Срдачан поздрав,  

                                                   Председник Друштва против рака Краљица Јелена Анжујска, 

  др М.С. Башић 

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. 

Податак да је проценат обољења и смртности од рака дојке све већи у свету, па и у 

нашој земљи говори о потреби да се подигне свест о значају самопрегледа у превенцији 

болести.  Важност и актуелност саме теме је изазвала велико интересовање па је једном од 

предавања присуствовао и градоначелник Краљева, др Предраг Терзић. 

 

 

Сајам образовања 

 
 

       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. 
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Дан школе 

 
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.  

Ученици  су вредно и марљиво припремили програм који се састојао из музичког и 

драмског дела. Чланови вокално -инструменталног састава, уз помоћ професорке музичког 

Јелене Столић, извели су низ нумера домаће забавне и народне музике. Потом се свим 

присутним гостима обратила директорка школе Биљана Бојанић. Она  је том приликом 

истакла да се Медицинска школа образовањем, васпитањем и богаћењем духа темељила на 

правим вредностима, негујући и спајајући традиционално са савременим. Ученицима је 

поручила да дуго буду деца, да узму сваки делићм знања који се у школи може узети. 

Директорка је најавила градоначелника Предрага Терзића, којем је у име колектива школе 

за успешну сарадњу и подршку у раду уручила захвалницу. Том приликом је истакла 

свесрдну подршку коју градоначелник и град пружају Медицинској школи. Поздрављајући 

све присутне градонацелник је захвалио на овом признању и истакао значај сарадње 

локалне самоуправе са образовним интитуцијама. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Дан Европе 
 

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. 

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. 
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ПРЕПОЗНАЈ НАСИЉЕ! 

 
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! 

Акција је имала за циљ да скрене пажњу на родно засновнао насиље, његове 

облике, узроке и последице. Млади су у холу школе пренели вршњацима поруке у вези са 

насиљем и информисали их путем квиза о најважнијим чињеницама у вези са родно 

заснованим насиљем. 

Акцији су претходили састанци (5 састанака) на којима се планирала акција и 

израђивао материјал. Млади су предложили изглед беџева, осмислили квиз и пано који је 

постављен у школском холу. 

 

У акцији су учествовали: 

 

• Анастасија Спасић, I2                     • Анђела Чукић III3 

• Магдалена Недовић, I1                    • Андријана Речевић III3 

• Никола Варевац, I1                       • Јелена Ђоковић III1 

       • Марија Алексић III1 
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Подизање свести и формирање правилног односа према развојним 

поремећајима 
 

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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Матурски плес 

 
Краљевачки матуранти из девет средњих школа, њих 1.200, сврстаних у 

„четворке“, данас су 13. пут за редом, на Тргу српских ратника у центру Краљева плесали 

свој матуски квадрил, популарни валцер „четворки“, по тактовима музике Јохана Штрауса 

млађег. 

После валцера, матуранти су најпре заиграли „Плес јоргована“, затим „моравац“, а онда 

су журку на Тргу наставили уз хитове домаће музике. Овогодишњи плес је имао и 

хуманитарни карактер, јер су матуранти, куповином круница, сакупљали новац за лечење 

болесне девојчице. 

Градом су данас владале младост и хуманост. 

 

 

 

 
 

Прослава матуре 
 

 
 

     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! 
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Ђак генерације 

 
 

       Матуранти 2016/17. школске године завршили су своје 

средњошколско образовање. Понели су из ове школе знање 

и успомену на једно срећно доба. 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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Стручно усавршавање за запослене 

 
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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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 

Извештај о раду школе 

 за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

 Активност наставника/додатна, допунска 

ваннаставне активности, пријем родитеља 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Краљеву,                                                  31. 08. 2017. 
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Наставник 
Додатна 

настава 
Допунска настава 

Ваннаставне 

активности 

 

Пријем 

родитеља 

1. Јелена Вељовић  Понедељак 

12:45-13.30 

13.35-14.20 

Понедељак  

18:50-19:35 

Четвртак 

09:10-10:15 

17:10-17:55 

2. Милетић Милица  Уторак 

13:35-14:20 

 Уторак 

14:20-15:05 

3. Миљаковић Мина  Уторак 

14:35 
 

Понедељак 

10:15-11.00 

4. Милетић др Весна  Четвртак 

13:00-13-45 

13:35-14:20 

 Понедељак 

10-10:20 

16:00-16:20 

Четвртак 

16:00-16:20 

10:00-10:20 

 

5. Косанић Оливера Понедељак 

13:35-14:20 

12:45-13-30 

Четвртак 13:35-14:20 

12:45-13-30 

 Среда 

12:45-13:30 

 

6. Главчић Ивана   
Среда 

18:45-19:30 

      Среда 
08:20-09:05 

18:00-18:45 

 

7. Цветаноски 

Марија  

Уторак 

15:15-16:00 

11:00-11:50 

 

 

 Четвртак 

11:05-11:50 

15:15-16:00 

8. Каличанин Ружца   Понедељак/петак 

19:30 

 Понедељак 

09:15-09:45 

Петак  

17:00-17:30 

9. Ћировић 

Александра 

 Четвртак  

11:55-12:40 

14:25-15:10 

 Уторак 

13:35-14:20 

12:45-13:30 

10. Вукосављевић 
Радованка 

 

Уторак 
13:35-14:20 

 

Понедељак/уторак 
13:35-14:20 

12:45-13:30 

 

 Четвртак 
09:10-09:55 

16:20-17:05 

 

11. Видић Јелена 
 

 

Уторак 

12:45-13:30 
14:25-15:10 

11:55-12:40 

13:35-14:20 

 

Петак 

11:55-12:40 

14:25-15:10 

 
 

 

 

 

12. Шљанић 

Слободан 
 

 

Понедељак 

12:45-13:30 

Петак 
14:25-15:10 

 

Понедељак 

15:15-16:00 

10:15-11:00 
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13. Траиловић 
Марина  

 

Понедељак  

13:35-14:20 
Уторак 

11:55-13:30 

 

Четвртак 

10:15-11:00 
16:20-17:05 

14. Цветић Мирослав  

Четвртак  

11:55-12:40 

14:25-15:10 

 

Уторак  

10:15-11:00 

16:20-17:05 

15. Милутиновић 

Радоје 

Четвртак 

17:10-17:55 

Четвртак  

17:10-17:55  

Уторак 

16:20-17:55 

09:55-10:15 

16. Рачић Маријана 

 

Четвртак 

11:55-12:40 

 

Уторак  
Четвртак 

12:45-13:30 

11:55-12:40 

 

Среда 
12:45-13:30 

13:35-14:20 

 

17. Вучковић 

Мирјана 

Понедељак 

12:45-13:30 

 

Понедељак 

12:45-13:30 

 

 

Понедељак 

14:25-15:10 

11:55-12:40 

18. Кужић Данијела 

Среда 

15:15-16:00 

Среда/петак 

11:55-12:40 

13:35-14:20 

 

 

Среда 

15:15-16:00 

11:05-11:55 

19. Вукосављевић 

Јелена 
 

 

 

Понедељак 

09:10-09:55 

17:10-17:55 

20. Радичевић др 

Горица 
 

 
 

Четвртак 

15:15-16:00 

21. Божовић др 

Никола 

Среда 

13:35-14:20 

Понедељак  

13:35-14:20  
Понедељак 

10:15-11:50 

22. Вукићевић др 

Санда 

Понедељак 

12:45-14:20 

 

Четвртак 

13:35-14:20 

18:45-19:30 

 

Понедељак 

10:15-11:00 

16:20-17:10 

23. Костић –Чолић 

Мирјана 

Уторак 
12:45-13:30 

 

Понедељак 
07:30-08:15  

Четвртак 
09:05-09:55 

17:10-17:55 

24. Миловановић 

Невенка 

Петак 

18:45-19:30 

07:30-08:15 

Среда 

07:30-08:15 

18:45-19:30 

 

  

25. Филиповић Ана 
Понедељак 

12:45-14:20 

Петак 

 13:35-14:20 

12:45-13:30 

 

Уторак 

15:15-16:00 

11:05-11:50 

26. Јелић Вера  

Петак 

13:35-14:20 

12:45-13:30  

Четвртак 

16:20-17:10 

Петак 

12:45-13:00 

 

27. Столић Јелена 

 
 

 Уторак 
12:45-13:30 

Среда 

11:55-12:40 

Среда 

11:55-12:40 

14:25-15:10 
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28. Павловић Марија  

 Четвртак 

12:45-13:30 
13:35-14:20 

Четвртак 

10:15-11:00 
16:20-17:05 

29. Љубичић 

Бранислав 

 

 

 Договор 

(интензивније 

пред 

такмичење) 

Уторак 

14:25-15:10 

30. Симић Ђорђе  
 

 
Понедељак 

09:55-10:15 

31. Симић Љубодраг  
 

По договору 
Среда  

09:10-09:55 

32. Јовановић 

Љубинко  
 

 
 

Уторак 

11:05-11:50 

33. Миросавић 

Снежана 
 

 

Нема термин 

Понедељак 
12:45-13:30 

Среда 

12:45-13:30 

34. Рончевић Драгана 
Уторак 

10:00-11:30 

 

 

Понедељак 

10:00-14:00 

13:30-17:00 

Уторак 
12:30-13:30 

13:30-14:30 

Среда 

12:13:30 

13:30-15:00 

35. Петошевић 
Љиљана 

 

 
 

 
Уторак  

11:00-13:30 

13:30-16:00 

36. Белопавловић 

Мира 
 

 

 

Среда 

 13:30-14:00 

15:15-17:00 

Петак 

12:0012:40 
12:30-13:30 

37. Виријевић 

Гордана  
 

 

 

Уторак 

13:35-14:00 

12:30-13:10 

Петак 

13:30-14:00 

12:30-13:10 

38. Зарев Јасна 
Петак 

Од 12 

 
 

Понедељак  

Од 13:30 

39. Божовић Весна  

 

 

Петак  

13:30-14:00 

12:30-13:30 

40. Букумира 

Светлана 
 

 

 

Уторак/Петак 

16:00-16:20 

Петак  

13:25-14:00 

11:45-11:55 
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41. Новаковић 
Марина 

 

Понедељак  

13:35-14:20  

Уторак 

09:05-10:20 
17:05-18:00 

42. Ђуровић Оливера  
 

 11:55-16:00 

43. Миљевић Ана   
Среда 

08:00-08:50  
Среда 

12:00-12:45 

44. Миличић Сања 
Четвртак 

11:50-13:30 

13.30-15.10 

Среда  
08:00-08:50 

18:40-19:30 

 
Петак 

11:50-12:30 

14:20-15:10 

45. Петровић Сања  

Четвртак 

11:50-13:30 

13:30-15:10 

Понедељак  

12:40-13:30 

13:30-14:20 

 

 

Петак 

11:50-12:30 

14:20-13:10 

46. Ђорђевић Сања 

Среда 

11.50-12.40 

14.20-15.10 

 
Уторак 

11.50-12.40 

Среда 

11.50-12.40 

14.20-15.10 

47. Јовановић 

Јасмина 
 

Понедељак 

11.05-11.50 

15.15-16.00 

Петак 

11.00-11.45 

Уторак 

11.50-14.40 

Уторак  

09.55-10.30 

16.00-16.50 

48. Васковић Марија 

Среда 

09.10-10.00 

17.00-17.50 

 

 

Понедељак 
19.15-19.30 

07.15-08.30 

Петак 

18:45- 

07.30- 

49. Жгела Верица  

 

 
Среда  

13:35-14:20 

 
Среда  

08:20-09:05 

50. Тришовић 

Гордана 
 

 

 

Среда  

10:20-11:00 

 
Понедељак  

11:05-11:55  

51. Недић Весна  
 

 
Уторак 

13:30-14:15 

52. Павловић Марија  

 
У договору са 

ученицима 

Четвртак  

10:15-11:00 

16:20-17:05 

53. Столић Јелена  
 У договору са 

ученицима 

Среда 

11:55-12:40 
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Медицинска школа Краљевo 
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за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

 Анализа успеха и изостајања са наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                                31. 08. 2017. 
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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 
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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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Медицинска школа Краљевo 
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 Реализација матурског испита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                                31. 08. 2017. 
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У јунском испитном року на матурски испит изашло је 172 ученика. Четири 

ученика се упућује на поправни испит, тако да ти ученици матурски испит полажу у 

августовском испитном року.  

Сви ученици полажу три предмета:  

1) српски језик и књижевност – обавезни предмет, 

2) изборни предмет, 

3) практичан рад, 

у складу са Правилником о полагању матурског испита. 

 

Група изборних предмета које су ученици изабрали су следећи, у 

зависности од образовног смера: 

1) Хемија – 29 ученика, 

2) Математика – 1 ученика, 

3) Немачки језик – 1 ученик,  

4) Психологија – 3 ученика 

5) Енглески језик – 9 ученика 

6) Предшколска педагогија – 30 ученика 

7) Ликовна култура – 1 ученика 

8) Неуропсихијатрија са негом – 22 ученика 

9) Васпитање и нега деце – 5 ученика 

10) Француски – 2 ученика 

11) Биологија – 12 ученик 

12) Фиксна протетика – 6 ученика 

13) Парцијална протеза – 4 ученика 

14) Тотална протеза – 14 ученик 

15) Физикална терапија – 32 ученика 

16) Фармацеутска технологија – 2 ученика 

 

Практичан рад у зависности од образовног профила: 

1) Интерна медицина са негом – 14 ученика 

2) Инфектологија са негом – 2 ученика 

3) Хирургија са негом – 19 ученика 

4) Васпитање и нега деце – 35 ученика 

5) Физикална медицина – 37 ученика 

6) Парцијална протеза – 4 ученика 

7) Фиксна протетика – 18 ученика 

8) Тотална протеза – 11 ученика 
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Успех ученика по одељењима: 

 

IV1 – Медицинска сестра – техничар 

 29 ученика са одличним успехом 

 5 ученика са врло добрим успехом 

            1 ученик са добрим успехом 

 

 Одличан (5) Вр.добар (4) Добар (3) 

Српски језик  26 7 2 

Изборни предмет: 

- неуропсихијатрија са негом 

- психологија 

- енглески језик 

- француски језик 

- хемија 

- биологија 

- хирургија 

   

19 3  

3   

 1  

2   

2   

3   

2   

Практичан рад: 

- инфектологија са негом 

- интерна медицина са негом 

- хирургија са негом 

   

1 1  

8 4 2 

19   

 

 

 

 

IV2 – фармацеутски техничар 

 33 ученика са одличним успехом 

 4 ученика са врло добрим успехом 

 

 Одличан (5) Вр.добар (4) Добар (3) 

Српски језик  30 4  

Изборни предмет: 

- Хемија 

- Биологија 

- Фарм.технологија 

- Енглески језик 

- Математика 

- Ликовна култура 

- Немачки језик 

   

25   

2 1  

 1 1 

4   

1   

 1  

1   

Практичан рад: 

- Фармацеутска технологија 

   

34 2 1 
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IV3 – Медицинска сестра – васпитач 

 27 ученика са одличним успехом 

  6 ученика са врло добрим успехом 

             1 ученик са добрим успехом 

   

 

 Одличан (5) Вр.добар (4) Добар (3) 

Српски језик  19 12 3 

Изборни предмет: 

- васпитање и нега деце 

- предшколска педагогија 

   

5 4  

22 7  

Практичан рад: 

- васпитање и нега деце 

   

27 6 1 

   

   

 

 

 

IV4 физиотерапеутски  техничар 

 33 ученика са одличним успехом 

   4 ученика са врло добрим успехом 

   

 Одличан (5) Вр.добар (4) Добар (3) 

Српски језик  33 4  

Изборни предмет: 

- Хемија 

- Биологија 

- Енглески језик 

- Физикална терапија 

-  

   

1   

1   

3   

32   

   

   

   

Практичан рад: 

- Физикална терапија 

   

37   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи извештај о раду 
 

                                                       Медицинска школа Краљево    105 
 

IV5 – Зубни техничар 

 27 ученика са одличним успехом 

   2 ученика са врло добрим успехом 

              4 ученика са добрим успехом 

 

 Одличан (5) Вр.добар (4) Добар (3) 

Српски језик  11 12 4 

Изборни предмет: 

- хемија 

- фиксна протетика 

- тотална протеза 

- парцијална протеза 

- енглески језик 

   

8   

4 1  

1   

6 5  

2   

   

Практичан рад: 

- фиксна протетика 

- тотална протеза 

- ортодонски апарати 

- парцијална протеза 

   

5   

3   

7   

9 3  

 

 

 

На крају завршеног испита просечне оцене су следеће: 

 

- Српски језик и књижевност: 4,19 

- Изборни предмети: 4,93 

- Практичан рад: 4,91 

 

 

Извештај матурског испита у августовском испитном року 

 

 

 

Пет   ученика је полажило матурски испит са добрим успехом 
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Медицинска школа Краљевo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Годишњи извештај о раду школе  

 

за школску 2016/2017. годину 

 

 
 

 

 Извештај о реализацији додатне 

   и допунске наставе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У Краљеву,                                                               31. 08. 2017 
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Стручно веће српског језика и књижевности 

 
Током протекле школске године спроведен је програм  одржавања допунске 

наставе из предмета Српски језик и књижевност, професор Милица Милетић. Допунска 

настава је извођена у трећем разреду. Наставне јединице: модерна, књижевност између два 

рата, творба речи, лексикологија, правопис и култура изражавања. Ученици: Михајло Илић, 

Андријана Бериша, Филип Стамболић, који је у току године прешао на ванредно 

школовање, Лука Трикош, Андријана Ромчевић и Јована Ивошевић.  

Часове допунске наставе наставник Јелена Вељовић одржала у овој шк. години  у 

првом и другом разреду. Број часова допунске наставе по одељењу је 33. Број ученика који 

су посећивали ове часове варирао је током године, у зависности од потребе. Часови су 

евидентирани у дневнику допунске наставе. 

Током протекле школске године спроведен је програм  одржавања допунске 

наставе из предмета Српски језик и књижевност, професор Мина Миљаковић. Допунска 

настава је извођена у четвртом  разреду. Наставне јединице:  савремена књижевност и  

синтакса . Ученици: Никола Ивановић, Игор Петрашиновић, Невена Грачанац и Наталија 

Поповић .  

Наставник Љиља Ракић је у току школске 2016/2017. године одржала у 

одељењима 1/1 и 1/2 допунска настава успешно је реализована. Ученици су могли да се 

боље упознају са градивом. Ученици Анђела Пантовић и Ђорђе Васиљевић имали су 

недовољну оцену на полугодишту.Омогућено им је одговарање градива по 

деловима.Показали су да познају материју за прелазну оцену . 

 

 
 

Стручно веће математике, физике, 

 рачунарства и информатике 

 

 
Наставни предмет: Математика 

Школска: 2016/2017. година 

Предметни наставник: Радованка Вукосављевић 

У овој школској години одржано је 28 часова допунске наставе у свим одељенима 

у којима је било негативних оцена. Допунска настава се одржавала првенствено са циљем 

да ученици што боље савладају садржај предвиђен  наставним планом и програмом. 

Сходно томе, обрађивањи садржај реализован на часовима допунске наставе је искључиво 

повезан са садржајем предвиђеним наставним планом и програмом. 

Ученицима је пружена могућност да се у било којем тренутку, наравно у договору са 

предметним наставником одржи час допунске наставе како би савладали одређени садржај 

и допунили своје знање. Сходно томе, часови допунске наставе су били учесталији пред 

писмене задатке и контролне вежбе. 
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              Сарадња са ученицима је била одлична, долазност часовима је била различита 

зависно од тема које су обрађиване. неки часови допунске наставе коришћени су за 

поправљање оцена. Сви одржани часови и долазност ученика су  бележени у дневнику 

евиденције о допунском  и додатном раду. 

 

У следећој табели је приказан број часова одржан по  разредима и одељенима. 

Разред, одељене и смер Број часова 

допунске наставе 

III1-медицинска сстра техничар 7 

II3- педијатријска сестра васпитач 19 

II5-зубни техничар 18 

  

 

Напомена:  Одељења II3 и II5 раде по истом наставном плану и програму и у овим 

одељенима је одржано 16 часова допунске наставе на којима  су присустовали ученици оба 

одељена. 

  

 

Извештај о реализацији додатне  наставе 

 

Наставни предмет: Математика 

Школска: 2016/2017. година 

Предметни наставник: Радованка Вукосављевић 

 

У овој школској години одржано је 18 часова додатне наставе.  

Додатна настава се првенствено одржавала са циљем да ученици темељно усвоје, 

надограде и прошире садржај предвиђен  наставним планом и програмом. 

Додатну наставу похађали су ученици фармацеутског смера и то III и IV . 

Ученици IV разреда су се припремали за такмичење медицинских школа Србије, на које 

нису отишли због удаљености места одржавања ( Врање). 

Сарадња и комуникација са ученицима је била одлична. 

Сви одржани часови и долазност ученика су бележени у дневнику евиденције о допунском  

и додатном раду. 

 

У следећој табели је приказан број часова одржан по  разредима и одељенима.  

 

Разред, одељене и смер Број часова 

додатне наставе 

III2-фармацеутски техничар 10 

IV2- фармацеутски техничар 8 

  

  

 
Наставни предмет: Математика 

Школска: 2016/2017. година 
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Предметни наставник: Шљанић Слободан 

 

У овој школској години одржано је 42 часова допунске наставе у свим одељенима 

у којима се настава математике одржавала. Допунска настава се одржавала првенствено са 

циљем да ученици што боље савладају садржај предвиђен  наставним планом и програмом. 

Сходно томе, обрађивањи садржај реализован на часовима допунске наставе је искључиво 

повезан са садржајем предвиђеним наставним планом и програмом. 

 

Ученицима је пружена могућност да се у било којем тренутку, наравно у договору са 

предметним наставником одржи час допунске наставе како би савладали одређени садржај 

и допунили своје знање. Сходно томе, часови допунске наставе су били учесталији пред 

писмене задатке и контролне вежбе. 

 

Сарадња са ученицима је била одлична, долазност часовима је била велика и показали су 

велико интеровање и жељу ка остваривању крајњег циља, тј. ка савлађивању садржаја и 

допуњавању својег знања. Сви одржани часови и долазност ученика су прецизно бележени 

у дневнику евиденције о допунском  и додатном раду. 

 

   У следећој табели је приказан број часова одржан по разредима и одељенима: 

 

Разред, одељене и смер 
Број часова 

допунске наставе 

I2-медицинска сстра техничар 16 

I4- медицинска сестра васпитач   15 

I5-медицинска сестра 

физиотерапеут 

13 

III4- медицинска сестра 

козметичар 

7 

 

 

Напомена:  Одељења I2 и I5 раде по истом наставном плану и програму и укупну у овим 

одељенима је одржано 20 часова допунске наставе, тј. на већини часова допунске наставе 

код ових одељена, присустовали су ученици оба одељена. 

                                                                                                                            

Извештај о реализацији додатне  наставе 
 

Наставни предмет: Математика 

Школска: 2016/2017. година 

Предметни наставник: Шљанић Слободан 

У овој школској години одржано је 11 часова додатне наставе.  

Додатна настава се првенствено одржавала са циљем да ученици темељно усвоје, 

надограде и прошире садржај предвиђен  наставним планом и програмом. 

Сходно томе, обрађивањи садржај реализован на часовима додатне наставе је искључиво 

повезан са садржајем предвиђеним наставним планом и програмом. 

Ученици су се упознали  и за задацима са такмичења из математике медицинских школа 
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Србије у протеклих неколико година, сходно њиховом узрасту и наставном плану и 

програму. Сарадња и комуникација са ученицима је била одлична. 

Сви одржани часови и долазност ученика су прецизно бележени у дневнику евиденције о 

допунском  и додатном раду. 

 

 Ученици који су присустовали часовима додатне наставе су из одељена  

I2-медицинска сстра техничар и I5-медицинска сестра физиотерапеут.  

 

Из одељена I2 су следећи ученици: 

 

Стоисављевић Петар 

Спасић Анастасија 

Раловић Тијана 

Ђуровић Невена 

Из одељења I5 су следећи ученици: 

Стаменковић Анђела 

Стефановић Александра 

 

Извештај о реализацији допунске наставе 
Назив премета: Физика 

Разред: 1. и 3. 

Наставник: Мирослав Цветић 

 
Редни 
број 

теме 

 
Датум 

 
Назив наставне теме или наставне 

јединице 

Начин и поступак остваривања 
наставне теме 

Број часова 
по наставној 

теми 

1 10.11.2016. Операције са векторима Групни рад са ученицима 1 

1а 10.11.2016. Магнетно поље Индивидуални рад са ученицима 1 

2 17.11.2016. Електромагнетна индукција Индивидуални рад са ученицима 1 

3 24.11.2016. Кретање Групни рад са ученицима 1 

3а 24.11.2016. Рачунски задаци ЕМ индукције Индивидуални рад са ученицима 1 

4 1.12.2016. Убрзање Групни рад са ученицима 1 

4а 1.12.2016. Самоиндукција Индивидуални рад са ученицима 1 

5 8.12.2016. Хармонијске осцилације Индивидуални рад са ученицима 1 

6 15.12.2016. Рачунски задаци из кинематике Индивидуални рад са ученицима 1 

6а 15.12.2016. Једначина осцилаторног кретања Групни рад са ученицима 1 

7 22.12.2016. Математичко клатно Групни рад са ученицима 1 

8 29.12.2016. Рачунски задаци - осцилације Индивидуални рад са ученицима 1 

8а 29.12.2016. Променљиво кретање Групни рад са ученицима 1 

9 12.01.2017. Електричне осцилације Групни рад са ученицима 1 

10 19.01.2017. Кружно кретање Групни рад са ученицима 1 

10а 19.01.2017. Наизменична струја Индивидуални рад са ученицима 1 

11 26.01.2017. RLC – коло  Индивидуални рад са ученицима 1 

12 30.03.2017. Рачунски задаци – наизменична струја Индивидуални рад са ученицима 1 

13 6.04.2017. Њутнови закони Групни рад са ученицима 1 

13а 6.04.2017. Отпори RLC - кола Индивидуални рад са ученицима 1 

14 20.04.2017. Закони динамике Групни рад са ученицима 1 

14а 20.04.2017. Таласи у механици Групни рад са ученицима 1 

15 27.04.2017. Електромагнетни таласи Групни рад са ученицима 1 

16 4.05.2017. Огледала и конструкција ликова Индивидуални рад са ученицима 1 

17 11.05.2017. Трење и сила трења Групни рад са ученицима 1 
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17а 11.05.2017. Сочива и конструкција ликова Индивидуални рад са ученицима 1 

18 18.05.2017. Интерференција светлости Групни рад са ученицима 1 

19 25.05.2017. Закон одржања импулса Групни рад са ученицима 1 

19а 25.05.2017. Рачунски задаци - оптика Индивидуални рад са ученицима 1 

20 1.06.2017. Закон одржања енергије Групни рад са ученицима 1 

20а 1.06.2017. Дифракција светлости Групни рад са ученицима 1 

21 8.06.2017. Рачунски задаци, припрема за тест Индивидуални рад са ученицима 1 

 

 

Наставни предмет: Физика 

Школска: 2016/2017. година 

Предметни наставник: Марина Траиловић 

У овој школској години одржала сам  25 часова допунске наставе на којима су обрађиване 

теме предвиђене планом рада за 1 и 2 разред. Теме су различите за различите смерове јер 

им се програми разликују у неким деловима . 

Иако је већи број ученика имао слабе оцене из физике посебно ученици 2 разреда нису у 

великом броју посећивали часове допунске наставе иако се одржавала у два термина ради 

боље усклађености распореда ученика и наставника. 

Број ученика  се повећавао пред контолне вежбе и тестове или у случајевима када би 

требали да поправљају оцене. 

Садржај рада свих часова допунске наставе као и списак ученика обухваћен овом наставом 

налази се у Дневнику евиденције Допунске и додатне наставе . 

 Додатна настава није одржана ове школске године јер није било заинтересованих ученика.  

                                               

                                                          

                                                                                                                            

Стручно веће страних језика 

 
Допунска настава из енглеског језика је одржавана у другом разреду.  У почетку су 

били евидентирани ученици свих одељења али су касније долазили само поједини ученици 

из одељења  2-4, 2-5 и повремено 2-3.  

Укупно су одржана 33 часа и настава се одвијала четвртком у 13 часова или у 13:35 

у зависности од смене ученика. Најредовнији присутни ученици су били Андријана 

Бошковић , Радић Мирјана и Јоксимовић Сара.  

На часовима допунске наставе су додатно појашњаване граматичке области које су 

обрадјене  на редовним часовима  као што су слагање времена и кондиционали.  На 

одредјеном броју часова вршена је провера вокабулара а ученицима су давана објашњења 

која су им била потребна. Евидентно је да је број ученика у периодима писмених вежби и 

задатака већи  а иначе нема велике заинтересованости  у време ван ових активности.  

Извештај о одржаним часовима припреме за такмичење  из енглеског језика: 

Припрема за такмичење из енглеског језика се одвијала у четвртом разреду. У почетку 

припреме, првих  10 часова је било активно 8 ученика који су учествовали на окружном 

такмичењу.  Након пласмана на републичко такмичење, ученице Андјелка  Дјукич и Јована 

Секулић су наставиле са припремама. Укупно је одржано 16 часова и то петком у 13 часова 

или 13:45 у зависности од смене ученика. На часовима припреме су аналлизирани и 
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урадјени тестови из претходних година као и провере слушање и читање које се појављују 

на тесту такмичења.  

Републичко ракмичење је одржано 22.4. у Београду. Ученица Дјукић Андјелка из 

породичних разлога није могла да учествује на такмичењу а Јована Секуллић је освојила 85 

место од 500 кандидата што се може сматрати успешним за ученика средње стручне школе. 

У школској 2016/2017 години професор немачког језика, Марија Цветаноски одржала је 

24 часа додатне наставе, почевши од 01.10.2016., а закључно са 28.03.2017. 

Додатна настава је већином била усмерена на припремање ученика за полагање 

ДСД испита и петоро пријављених ученика је редовно долазило на ове часове, што је и 

резултирало добрим успехом на овом полагању, о чему говори посебан ДСД извештај. 

Што се тиче допунске наставе, професор Марија Цветаноски је одржала 27 часова 

допунске наставе, почевши од 05.10.2016., а закључно са 10.05.2017. На ове часове су 

спорадично долазили ученици И и ИИ године, али углавном у скромном обиму и 

недовољно редовно. 

Евиденција о броју, садржају и посећености часова допунске и додатне наставе се 

налази уредно забележена у за то одредјеним школским књигама за евиденцију, за школску 

2016/2017 годину. 

 

 

 

Стручно веће хемије/биологије 

 
 У току школске 2016/17.одржани су часови допунског рада из предмета: биологија 

и хемија 

 Због потешкоћа у раду из наведених предмета наставник Мирјана Вучковић у 

току школске године  одржала је 30 часова допунског рада,Данијела Кужић је одржала 30 

часова,Јелена Вукосављевић 15,а Маријана Рачић 33 часа.Часовима  су присуствовали   

ученици по потреби, који су у току рада превазишли потешкоће. Након одржаних часова 

већина ученика је поправила постојећу оцену. 

Наставници Мирјана Вучковић и Данијела Кужић су утоку школске 

2016/17.одржале 45 часова додатног рада, која је уједно и припрема ученика за такмичење 

из биологије. У току првог полугодишта настави је присуствовало 20 ученика, а у току 

другог полугодишта 7 ученика, који су се пласирали Окружно и Републичко такмичење. 

Настава је извођена по плану и програму природно-математичког смера гимназије. 

Наставник Маријана Рачић је у току ове школске године одржала 21 час додатне наставе. 

Евиденција присутних ученика и реализација часова допунске и додатне наставе 

евидентирани су у књизи евиденције допунске и додатне наставе.   
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Стручно веће друштвених наука 

 
Извештај додатне наставе из историје: 

Часове додатне наставе држала је Драгана Пауновић. На часове додатне наставе из 

историје  долазило је двадесет ученика из свих одељења прве године.Укупно одржаних 

часова додатне наставе је 18.На часовима смо се бавили темама које су нам биле битне за 

такмичења на којима смо учествовали. 

Извештај допунске наставе из психологије: 

Часове допунске наставе држала је Весна Недић. Допунска настава одржана је у 

одељењима 2/4 и 2/3.ученици који су долазили су Марковић Данијела, Жерађанин Урош и 

Кораћ Тамара. Реализовано је 19 часова и сви су евидентирани у књизи евиденција. 

 

Извештај допунске наставе из предмета Устав и права грађана: 

У току 2016-2017 одржани су часови допунског рада из предмета: Устав и права 

грађана. Због неразумевања дела градива из наведеног предмета одређени број ученика 

показао је интересовање да се неки појмови појасне и уочи суштина наставних јединица 

које се обрађују. Часовима су присуствовали ученици по потреби који су у току рада 

превазишли све оно што им је на први поглед деловало нејасно и тешко. Након одржаних 

часова ученици су поправили оцену и показали интересовање за предмет као и лакше 

савладавање наставног градива. Одржано је 10 часова допунске наставе.  

Евиденција присутних ученика и реализација часова допунске наставе 

евидентирани су у књизи допунске и додатне наставе. 

 

 

Стручно веће здравствене неге 

 
Извештај о реализацији додатне наставе: 

Предмет:  Здравствена нега 

Из Здравствене неге  одржано је 64 часa додатне наставе у периду од 21.03.2017. 

до17.05.2017. за ученике 3. разреда , смер медицинска сестра – техничар: Тамара 

Вукомановић,  Ана Обрадовић ,  

Као и ученицу 3.разреда, смера медицинска сестра – васпитач: Јелену Обрадовић. 

Ученици су се припремали за републичко  такмичење из Здравствене неге.  

Увежбавали су припрему пацијента, материјала, лека  за  s.c. , i.m., i.v., i.v. 

инфузију,апликацију лека, комуникацију са пацијентом, здравствено – вапитни рад, 

збрињавање болесника након примене лека и распремање материјала. Затим постављање 

болесника У Фовлеров и Колеманов положај, мерење телесне температуре, узимање крви 

за биохемијске анализе и комплетну крвну слику( припрему пацијента, материјала, 

комуникацију са пацијентом, здравствено – вапитни рад, збрињавање болесника  и 

распремање употребљеног материјала),  припрема газе за влажну стерилизацију. 

Обнављали су и градиво за тест знања из Здравствене неге, први и други разред. 

 

                                                                                Предметни наставници: Драгана Рончевић 

                                                                                                                          Мира Белопавловић 
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Предмет: Здравствена нега 

Из Здравствена нега  одржано је 15 часова додатне наставе у периду од 10.02.2017. 

до10.03.2017. за ученике 3/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Марија Алексић, Тамара Вукомановић, Милица Димитријевић, Даница Јовандарић, Јована 

Ивановић, Ана Обрадовић и Филип Савић. 

Ученици су се припремали за школско такмичење из Здравствене неге.  

 Увежбавали су припрему пацијента, материјала, лека за  s.c.  апликацију, комуникацију са 

пацијентом, здравствено – вапитни рад, као и збрињавање болесника након примене лека и 

распремање материјала. 

Обнављали су и градиво за тест знања из Здравствене неге, први и други разред. 

 

                                                                                Предметни наставници: Драгана Рончевић 

                                                                                                                          Мира Белопавловић 

Предмет:  Здравствена нега деце раног узраста  

Из Здравствене неге деце раног узраста  одржано је 15 часова додатне наставе у периду од 

10.02.2017. до10.03.2017. за ученике 3/3 одељења, смер медицинска  сестра – васпитач: 

Милена Дамљановић, Марија Ђорђевић, Ивона Миловановић, Наташа Милосављевић и 

Јелена Обрадовић. 

Ученици су се припремали за школско такмичење из Здравствене неге.  

 Увежбавали су припрему пацијента, материјала, лека за  s.c.  апликацију, комуникацију са 

пацијентом, здравствено – вапитни рад, као и збрињавање болесника након примене лека и 

распремање материјала. 

Обнављали су и градиво за тест знања из Здравствене неге деце раног узраста, први и 

други разред. 

                                                                                    Предметни наставник: Љиља Петошевић 

 

Извештај о реализацији допунске наставе: 

  

Предмет: Здравствена нега - теорија, други разред 

Из Здравствена нега  II – теорија одржано је 20 часова допунске наставе у периду од 

10.10.2016. до 01.06.2017. за ученике 2/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученик Ања Урошевић из области: посматрање болесника ( дисање и крвни притисак, 

излучевине-посматрање и уочавање патолошких промена у излучевинама) , дијагностичке 

процедуре – узимање крви. 

Ученик Катарина Прелић из области: посматрање болесника ( пулс, температурне кривуље, 

крвни притисак, излучевине-посматрање и уочавање патолошких промена у излучевинама) 

, дијагностичке процедуре – узимање крви. 

Ученик Стефан Илић из области: терапијске процедуре, врсте, начини апликације лекова, 

као и компликације код терапијских процедура.  

Ученици су савладали ове области и добили позитивне оцене. 

                                                                                    Предметни наставник: Драгана Рончевић 

 

Предмет: Здравствена нега  деце  - вежбе, други разре 

Из Здравствене неге деце II – вежбе  одржано је 20 часова допунске наставе у периду од 

15.10..2016. до 01.06.2017. за ученике 2/3 одељења, смер педијатријска  сестра - техничар: 

Ученик Матија Биљановић из области: посматрање болесника ( мерење и евиденција 
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дисања и крвног притиска, излучевине-посматрање и уочавање патолошких промена у 

излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви. Терапијске процедуре, врсте, 

начини апликације лекова, као и компликације код терапијских процедура ( апликације i.m. 

лека, припрема и апликовање i.v. инфузије.) 

Ученик  је савладао ове области и добио позитивну оцену. 

                                                                                    Предметни наставник: Љиља Петошевић 

 

Предмет: Здравствена нега - вежбе, други разред 

Из Здравствена нега  II – вежбе  одржано је 26 часова допунске наставе у периду од 

10.02.2017. до 01.06.2017. за ученике 2/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученик Стефан Илић из области: посматрање болесника ( мерење и евиденција дисања и 

крвног притиска, излучевине-посматрање и уочавање патолошких промена у 

излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви. Терапијске процедуре, врсте, 

начини апликације лекова, као и компликације код терапијских процедура ( апликације i.m. 

лека, припрема и апликовање i.v. инфузије, припрема и примена оксигено-терапије.) 

Ученик  је савладао ове области и добио позитивну оцену. 

                                                                                  Предметни наставник: Мира Белопавловић 

 

Предмет: Здравствена нега - вежбе, први  разред 

Из Здравствена нега  I – вежбе  одржано је 26 часова допунске наставе у периду од 

15.11.2016. до 01.06.2017. за ученике 1/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученик Ана Бојанић је имала часове допунске наставе  из области: 

 Намештање болесничке постеље и пресвлачење постељног рубља( припрема материјала и 

болесника),  затим положаји болесника ( принудни-привремени и померање болесника у 

постељи, припрема материјала и болесника), дезинфекција (примена и примена средстава 

за дезинфекцију)  и стерилизација ( припрема материјала за суву и влажну стерилизацију). 

Ученик  је савладао ове области и добио позитивну оцену. 

                                                                                   Предметни наставник: Светлана Букумира 

 

Предмет: Здравствена нега  деце  - вежбе, други разред 

 

Из Здравствене неге деце II – вежбе  одржано је 26 часова допунске наставе у периду од 

15.10..2016. до 01.06.2017. за ученике 2/3 одељења, смер педијатријска  сестра - техничар: 

Ученици: Теодора Пајовић, Мила Мијаиловић и Вања Петовић из области: посматрање 

болесника ( мерење и евиденција дисања и крвног притиска, излучевине-посматрање и 

уочавање патолошких промена у излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви. 

Терапијске процедуре, врсте, начини апликације лекова, као и компликације код 

терапијских процедура ( апликације i.m. лека, припрема и апликовање i.v. инфузије.) 

Ученици су   савладали  ове области и добили позитивну оцену. 

                                                                                    Предметни наставник: Гордана Виријевић 

 

Предмет: Васпитање и нега деце - теорија , четврти разред 

Из Васпитања и нега деце – теорија, одржано је 20 часова допунске наставе у периду од 

15.10..2016. до 21.04.2017. за ученике 4/3 одељења, смермедицинска   сестра -васпитач: 

Ученици Армуш Сандра, Белошевић Кристина, Вељковић Радица, Тасић Валерија, 

Тимотијевић Николета  из области: Организација живота деце различитих узраста, сарадња 

са породицом, навике. 
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Ученици  су савладали ове области и добили позитивну оцену. 

                                                                                    Предметни наставник: Марина Новаковић 

 

Предмет: Здравствена нега  деце  - вежбе, други разред 

Из Здравствене неге деце II разред – вежбе  одржано је 20 часова допунске наставе у 

периду од 15.10..2016. до 01.06.2017. за ученике 2/3 одељења, смер педијатријска  сестра - 

техничар: 

Ученик  Ирена  Митровић из области:посматрање болесника ( мерење и евиденција дисања 

и крвног притиска, излучевине-посматрање и уочавање патолошких промена у 

излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви.Терапијске процедуре, врсте, 

начини апликације лекова, као и компликације код терапијских процедура ( апликације i.m. 

лека, припрема и апликовање i.v. инфузије.) 

Ученик је савладао ове области и добио позитивну оцену. 

Предметни наставник: Оливера Ђуровић 

 

Предмет: Здравствена нега - вежбе, први  разред 

 

Из Здравствена нега  I – вежбе  одржано је 26 часова допунске наставе у периду од 

15.11.2016. до 01.06.2017. за ученике 1/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученик Анђела Пантовић  је имала часове допунске наставе  из области: 

 Намештање болесничке постеље и пресвлачење постељног рубља( припрема материјала и 

болесника),  затим положаји болесника ( принудни-привремени и померање болесника у 

постељи, припрема материјала и болесника), дезинфекција (примена и примена средстава 

за дезинфекцију)  и стерилизација ( припрема материјала за суву и влажну стерилизацију). 

Ученик  је савладао ове области и добио позитивну оцену. 

                                                                                 Предметни наставник: Снежана Миросавић 

 

Предмет: Здравствена нега - вежбе, други разред 

Из Здравствена нега  II – вежбе  одржано је 26 часова допунске наставе у периду од 

10.02.2017. до 01.06.2017. за ученике 2/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученице Катарина Прелић и Кристина Вукчевић из области: посматрање болесника             

( мерење и евиденција дисања и крвног притиска, излучевине-посматрање и уочавање 

патолошких промена у излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви. 

Терапијске процедуре, врсте, начини апликације лекова, као и компликације код 

терапијских процедура ( апликације i.m. лека, припрема и апликовање i.v. инфузије, 

припрема и примена оксигено-терапије.) 

Учениице  су  савладале  ове области и добиле позитивну оцену. 

                                                                                 Предметни наставник: Снежана Миросавић 

 

Предмет: Здравствена нега - вежбе, други разред 

Из Здравствена нега  II – вежбе  одржано је 20 часова допунске наставе у периду од 

10.10.2017. до 01.03.2017. за ученике 2/1 одељења, смер медицинска сестра - техничар: 

Ученици Петар Трифуновић и Ања Урошевић из области: посматрање болесника ( мерење 

и евиденција дисања и крвног притиска, излучевине-посматрање и уочавање патолошких 

промена у излучевинама) , дијагностичке процедуре – узимање крви.  

Ученици  су  савладали  ове области и добили позитивну оцену. 

                                                                                    Предметни наставник: Весна Божовић 
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Стручно веће лекара и фармацеута 

 
У току школске 2016/2017 године чланови Стручног већа и фармацеута су одржали 

предвиђене часове додатне и допунске наставе.  

Невенка Миловановић је одржала 15 часова допунске наставе из фармацеутске 

технологије у одељењу IV-2, смер фармацеутски техничар. У одељењу II-2 одржала је 18 

часова додатне наставе, смер фармацеутски техничар.  

Мирјана Костић Чолић је одржала 15 часова додатне наставе у одељењу III-

4,козметички техничар. У одељењу IV-2 одржала је 15 часова додатне наставе из предмета 

увод у козметологију, смер фармацеутски техничар.  

Ана Филиповић је одржала 30 часова допунске наставе у одељењу IV-1. У 

одељењу III-2, смер фармацеутски техничар, одржала је 30 часова додатне наставе из 

предмета медицинска биохемија.  

Горица Радичевић је одржала 18 часова из секције за превенцију болести 

зависности. У реализацији програма учествовали су II-2, II-3 и II-4. Допунску наставу је 

одржала из предмета микробиологија са епидемиологијом. Одржано је 7 часова. 

Јелић Вера је у одељењу II-2, одржала 30 часова допунске наставе и фармацеутске 

технологије-вежбе. У одељењу III-2 одржала је 30 часова додатне наставе из предмета 

огранизација фармацеутске делатности. 

Вукићевић Санда је одржала 20 часова допунске наставе из патологије и 

патофизиологије у одељењима II-1, II-2, II-3 и II-4. Одржала је и секцију за хумане односе 

међу људима, 20 часова у одељењима II-1, II-2, II-3 и II-4. 

Никола Божовић је одржао 20 часова додатне наставе за ученике прве године, а 

одржао је и 27 часова допунске наставе за ученике првог разреда. Евиденција допунске и 

додатне наставе налази се у дневнику допунске и додатне наставе .  

 

 

Стручно веће физиотерапеута и козметичара 

 
Наставници Думић Александар, Илић Соња и Маркешевић Стефан су током 

школске 2016/17 у одељењу IV-4 одржали часове додатне наставе при чему је 35 часова 

одржао Думић Александар а 34 часа Илић Соња и Маркешевић Стефан. Током првог и 

другог полугодишта часове додатне наставе похађало је укупно 12 ученика а на часовима 

су обрађене све области из предмета ФТХ, КТХ и Специјалне рехабилитације по плану и 

програму предвиђеном за ту школску годину. 
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Стручно веће зубне технике 

 
Предмет: Парцијална протеза – теорија 

Допунска настава из поменутог предмета је одржана у периоду од  01. 09. 2016. до 

01. 03. 2017. године. Укупно је одржано 15 часова, што је у складу са потребама ученика. 

Време одржавања наставе је евидентирано у књизи за евиденцију допунске наставе, као и 

имена ученика који су присуствовали. Највише се пажње посветило  наствним темама 

ретенција и стабилизациија, које су се и током претходних година показале као најтеже за 

разумевање. Уз велики труд и залагање ученика све потешкоће су савладане и ученици су  

усвојили очекивано висок ниво знања. 

Предметни наставник: др Јасмина Јовановић 

 

Наставници Александра Миличић и Сања Петровић су у току школске 2016-2017 у 

одељењу IV-5 одржале 12 часова додатног рада, која је уједно и припрема ученика за 

такмичење из фиксне протетике. У току првог полугодишта настави је присуствовало 11 

ученика, а у току другог полугодишта 2 ученице које су се пласирале за Републичко 

такмичење. Настава је извођена из следеће наставне теме: Моделација фиксних надокнада. 

 

Предмета: Ортодонски апарати у одељењу 4/5.  

Због потешкоћа у раду из наведеног предмета наставник Сања Петровић у току првог 

полугодишта одржала је 6 часова допунског рада. Часовима  је присуствовало 2 ученика 

који су превазишли потешкоће у раду. Настава је одржана из наставне теме : Савијање 

жичаних елемената. 

Наставници Александра Миличић и Сања Петровић су у току школске 2016-2017 у 

одељењу IV-5 одржале 12 часова додатног рада, која је уједно и припрема ученика за 

такмичење из фиксне протетике. У току првог полугодишта настави је присуствовало 11 

ученика, а у току другог полугодишта 2 ученице које су се пласирале за Републичко 

такмичење. Настава је извођена из следеће наставне теме: Моделација фиксних надокнада. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I1 

 
    Одељење  I1,     Разреднии старешина:   Светлана Букумира 

   

  Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења: 

Допунска настава је реализована из следећих предмета: Енглеског језика -25 часова, 

Математике -18 часова, Физике -18 часова, Хемије -34 часа, Биологије -11 часова, 

Анатомије и физиологије - 28 часова, Латинског језика - 11 часова, Српског језика и 

књижевности, Здравствене неге - 13 часова. 

Додатна настава је реализована из: Анатомије и физиологије - 20 часова, 

Математике - 14 часова, Историје - 18 часова, Биологије - 15 часова 

      Неоправдани изостанци:  50 ;       Оправдани изостанци: 1856.                                                 

Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући, с обзиром да су ученици првог 

разреда, после међусобног упознавања, примећено је дружење, солидарност и 

међусобна помоћ. 

 Дисциплина и владање ученика су задовољавајући.Сви ученици имају 

примерно владање, осим Ана Бојанић, која има добро владање, због 18 

неоправданих изостанака. 

 Учешће у раду секција-ученици су били ангажовани у секцијама: Црвеног 

крста, спортској секцији и у хору. 

 За побољшање свеобухватног стања у одељењу: предлажем појачан рад 

одељењске заједнице, осмишљавање различитих тема за предавање на часовима 

одељењске заједнице у складу са њиховим интересовањима. Предлажем и 

организовање заједничких посета концертима, позоришним представама, што би 

користило њиховом дружењу и побољшању међуљудских односа у одељењу. 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати 

период -на крају школске године, одељење 1-1 броји 30 ученика.  

Сви ученици су завршили разред, у августовском испитном року је било 5 

ученикакоји су полагали, од тога 4 ученика анатомију и физиологију, а 1 ученик два 

предмета анатомију и физику. Припремна настава у јуну и августу је помогла 

ученицима да савладају градиво и положе наведене предмете.  

У одељењу има 10 одличних ученика, 17 врло добрих ученика, 3 добрих ученика. 

Најбољи ученик у одељењу јеМаркановић Кристина (5.00).  

 С обзиром да је реч о ученицима првог разреда, након почетног периода 

адаптације, ученици су показали висок ниво заинтересованости за рад, клима у 

одељењу је задовољавајућа, међуљудски односи су добри.    

Одељење 1-1  броји  30  ученика:  8 дечака и  22 девојчице. 

Просечна оцена одељења је  4,16 . 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I2 

 
    Одељење  I2,     Разреднии старешина:   Миросавић Снежана. 

   

  Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења: 

Допунска настава је реализована из следећих предмета: Енглеског језика -25 часова, 

Математике -18 часова, Физике -18 часова, Хемије -34 часа, Биологије -11 часова, 

Анатомије и физиологије - 28 часова, Латинског језика - 11 часова, Српског језика и 

књижевности, Здравствене неге - 13 часова. 

Додатна настава је реализована из: Анатомије и физиологије - 20 часова, 

Математике-14 часова, Историје -18 часова, Биологије - 15 часова 

      Неоправдани изостанци:  56 ;       Оправдани изостанци: 1164.                                                 

Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући, с обзиром да су ученици првог 

разреда, после међусобног упознавања, примећено је дружење, солидарност и 

међусобна помоћ. 

 Дисциплина и владање ученика су задовољавајући.Сви ученици имају 

примерно владање, осим Тамаре Благојевић, која има врло добро владање, због 10 

неоправданих изостанака. 

 Учешће у раду секција-ученици су били ангажовани у секцијама: Црвеног 

крста,спортској секцији и у хору. 

 За побољшање свеобухватног стања у одељењу: предлажем појачан рад 

одељењске заједнице,осмишљавање различитих тема за предавање на часовима 

одељењске заједнице,у складу са њиховим интересовањима.Предлажем и 

организовање заједничких посета концертима,позоришним представама,што би 

користило њиховом дружењу  и побољшању међуљудских односа у одељењу. 

 Закључак одељењског старешине о свеукупном стању одељења за дати 

период -на крају школске године, одељење 1-2 броји 31 ученика.  

Тридесеторо ученика завршава разред, док Пантовић Анђела понавља разред.  

У одељењу има 11 одличних ученика, 15 врло добрих ученика, 3 добрих ученика. 

Најбољи ученик у одељењу је Стоисављевић Петар.  

 С обзиром да је реч о ученицима првог разреда, након почетног периода 

адаптације, ученици су показали висок ниво заинтересованости за рад, клима у 

одељењу је задовољавајућа, међуљудски односи су добри.    

Одељење 1-2  броји  31  ученика:  7 дечака и  24 девојчице. 

Просечна оцена одељења је  4,16 . 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења I3 

 
Одељење  I3,     Разреднии старешина: Мирјана Костић Чолић    

 
 Допунска :У току школске године  у одељењу су држани часови допунске наставе 

из хемије 34,енглеског језика 25,математика 13,историје 18,физике 11,латинског 10 

и биологије 15.Додатна настава је одржана из хемије 21 и анатомије 20. 

 Изостанци ученика са наставе 

Неоправдани изостанци :7   ; Оправдани изостанци :498                                                   

Међуљудски односи у одељењу су одлични. 

Најбољи ученик одељења је Шалинић Никола. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању одељења за дати период            

Одељење броји ученика  31 . 

Просечна оцена одењења је 4,67.Одличних је 27,врло добрих 4. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I4 

 
           Одељење  I4,     Разреднии старешина:  Драгана Рончевић  

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Анђела Радаковић, Јана Дабижљевић, Андријана Јовановић. 

 Ученици у ученичком парламенту; 

Анђела Радаковић, Наташа Стојановић. 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Додатна настава: Историја 6 часова, Хемија 21 час, Анатомија и физиологија 20 

часова. 

Допунска настава: Физика 11 часова, Енглески ј. 32 часа, Математика 65 часова, 

Хемија 34 часа, Биологија 26 часова, Анатомија и физиологија 30 часова и 

Латински језик 19 часова. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Укупан број изостанака је 1692, оправданих изостанака 1671 и неоправданих 

изостнака 21. Нема ученика са великим осцилацијама у изостајању. 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Међуљудски односи су задовољавајући.  
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 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Сви ученици имају примерно владање. 

 Учешће у раду секција; 

Секција из Историје.  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг такмичења,број 

учесника, постигнути резултати); 

Ученици су учествовали на општинском такмичењу из Историје( Катарина 

Обрадовић, Тијана Лазић, Александра Васиљковић и Маријана Томић) и Краљево 

бира знање ( Анђела Радаковић, Андрија Мутавџић, Нађа Савковић и Тијана  

Станојевић).  Није било даљих пласмана. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу; 

Наставити са развијањем другарства, добрих међуљудских односа у одељењу. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице је 31 час, а  број одржаних часова 

одељењског старешине је 27. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период: 

Као разредни старешина сам изузетно задовољна како сналажењем, понашањем, 

дисциплином тако и успехом целог одељења. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења I5 

 
    Одељење  I5,     Разреднии старешина:  Мирјана Вучковић 
 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Лидија Јовановић,Јелисавета Ђуровић, Матеја Ратковић. 

 Ученици у ученичком парламенту; 

Јана Чалопек, Ивана Никетић. 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Додатна настава: Математика 18, Биологија 15, Анатомија и физиологија 20 часова. 

Допунска настава: Физика 11 часова, Енглески ј. 9 часа, Математика 45 часова, 

Хемија 24 часа, Биологија 15 часова, Анатомија и физиологија 28 часова,  Латински 

језик 15 часова и из Српског ј. 33 часа. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Укупан број изостанака је 2102, оправданих изостанака 2073  и неоправданих 

изостнака 29. Нема ученика са великим осцилацијама у изостајању, осим оних који 

су били озбиљно болесни, а то су ученици: Јована Ратковић и Бојана Јовановић. 
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 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Међуљудски односи су задовољавајући.  

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Сви ученици имају примерно владање. 

 Учешће у раду секција; 

Већи број ученика из одељења учествује у разним спортским секцијама.  

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг такмичења,број учесника, 

постигнути резултати); 

На окружном такмичењу из биологије учествовао је Матија Ратковић.  

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу; 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и одељењског старешине је по 33 часа. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период: 

Као разредни старешина сам задовољна како успехом тако и дисциплином у  

одељењу. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II1 

 
    Одељење  II1,     Разреднии старешина:  Јелена Вељовић 
 
У школској 2016/2017. години одељење II 1 је имало 36 ђака, јер је добило новог 

ученика Стефана Богићевића који је прешао у ово одељење из одељења II 5, смер зубни 

техничар,  и у мају положио разредни испит из Здравствене неге, чиме је испоштована 

законска процедура. Укупан број дечака је био 4, девојчица 32. 

      На крају наставне године 32 ученика је имало позитиван успех. Од тог броја 13 ученика 

је постигло одличан успех, 12 врло добар, а 6 ученика добар успех. На седици Одељенског 

већа поправљене су две оцене и то Катарини Марковић оцена 4 из Биологије на оцену 5, 

ради постизања одличног успеха и Шемси Сали оцена 1 из Енглеског језика, јер је на 

полугодишту имала оцену 2. Преостала четири ученика су упућена на полагање поправних 

испита, које су три ученика успешно положила и то: Кристина Вукчевић Енглески језик 

оцена 2, Математика оцена 2,Петар Трифуновић Физика оцена 2, Катарина Прелић Физика 

оцена 2, док је ученица Ања Урошевић на поправним испитима из Физике и Математике 

добила оцену 1. Ова ученица је прешла у систем ванредног школовања,тако да је број 

ученика у одељењу на крају школске године редукован на 35.  

      Ученици су у овом периоду забележили укупно 3303 изостанка, од чега 49 

неоправданих и 3254 оправданих изостанака. Изречена је једна васпитно-дисциплинска 

мера Стефану Илићу,који је разред завршио са оценом 4 из владања. 

      За најбољег ученика одељења проглашена је Исидора Павловић,  која је и други, као и 

први, разред  окончала одличним успехом и просеком 5,00.  
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Извештај о раду одељенског старешине одељења II2 

 
           Одељење  II2 ,      разредни стерешина:  Видић Јелена 

 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

Допунска :У току школске године  у одељењу су држани часови допунске наставе 

из :енглеског језика 33,математике 19,биологије 30,хемија 34, фармацеутска 

технологија 11.Часови додатне наставе: математика 12, биологија 28, фармацеутска 

технологија 16. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе). 

Неоправдани изостанци :51   ; Оправдани изостанци :1988                                                   

Код пар ученика примећен је велики број оправданих изостанка , али разлог томе је 

здравствено стање ученика то су:Живковић Невена, Дреноваковић Анђела, 

Стеванчевић Андреа 

Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих).Одлични. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак). Нема смањених оцена из владања 

 Учешће у раду секција : Већи број ученика учествовао је у спортским секцијама и 

известан број је учествовао у припреми приредбе за Дан Школе 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу  

Појачати рад на одељенским заједницама (осмислити радионичарски тип наставе) ; 

Спроводити често индивидуалне разговоре и са родитељима и ученицима 

Ученица Бурмаз Славица је полагала поправни испит из математике и енглеског 

језика и добила оцене довољан 2 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период            

Одељење друго четири броји ученика 34 . 

Просечна оцена одењења је 4.40. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II3 

 
    Одељење  II3 ,      разредни стерешина:  Виријевић Гордана 
 
Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

Допунска: У току школске године  у одељењу су држани часови допунске наставе 

из математике (19), здравстевене неге (15) часова и приопремна настава из физике 

7 часова. Часови додатне наставе нису евидентирани. 
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 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе). 

Неоправдани изостанци: 100;   Оправдани изостанци:  3151.                                                  

Код пар ученика примећен је велики број оправданих изостанка , али разлог томе 

је здравствено стање ученика то су: Тлачинац Анђела,Баралић Јована, Стевановић 

Јелена , Станић Кристина, Мијаиловић Мила, Остојић Дијана, Микановић Наташа 

и Биљановић Матија. 

 Међуљудски односи у одељењу су на новоу међусобног уважавања, слободног 

изражавања, конструктивног критичког мишљења што је постигнуто сарадњом са 

педагогом и психологом школе. 

 Дисциплина и владање .Због великог броја неоправданих изостанака 

смањену оцену из владања има: Вучићевић Каролина- добар 3. 

 Учешће у раду секција . Ученици су ангажовани у секцији црвени крст, 

спортска секција и драмска секција. Ученици Коматовић Дејан и Јанковић 

Анастасија су се пласирали за републичко такмичење из историје (припрема 

Професор Вучетић Милан) 

 Успех ученика: одличних 5, врло добрих20, добрих 11. 

 

 Општи успех и просечна оцена одељења је 3,77.        

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II4 

 
           Одељење  II4 ,      разредни стерешина:  Траиловић Марина 

 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

Допунска :У току школске године  у одељењу су држани часови допунске наставе 

из :енглеског језика (33),математике (18),биологије (30),физике (15), 

патологија(24) и микробиологије (7).Часови додатне наставе нису евидентирани. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе). 

Неоправдани изостанци :160    ; Оправдани изостанци :2736                                                   

Код пар ученика примећен је велики број оправданих изостанка , али разлог томе је 

здравствено стање ученика то су:Балтић Кристина,Влајић Дејана, 

Плавшић Анђела,Радичевић Катарина. 

Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих).Одлични. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак).Због великог броја неоправданих изостанака смањену оцену из 

владања имају :Балтић Кристина-Укор Наставничког већа (21 неоправ) 
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 Јеринић Барбара –Укор Одељенског старешине(9 неоп.),Максимовић Александар- 

 Укор Наставничког већа(23 неоправ),Марковић Данијел –Укор Одељенског већа (18 

неоправ.),Матић Нина –Укор Одељенског  већа (12 неоп.),Радичевић Катарина 

 -Укор Одељенског старешине (11 неоправ.) 

 Учешће у раду секција : Већи број ученика учествовао је у спортским секцијама и 

известан број је учествовао у припреми приредбе за Дан Школе 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу 

 Ученици би морали више и редовније да уче и више посећују часове допунске наставе.  

Појачати рад на одељенским заједницама (осмислити радионичарски тип наставе) ; 

Спроводити често индивидуалне разговоре и са родитељима и ученицима 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању  одељења за дати период            

Одељење друго четири броји ученика 34 . 

Просечна оцена одењења је 3,5 и у поређењу са претходном школском годином 

одељење је напредовало и у васпитном и у образовном смислу. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења II5 

 
Одељење  I2,    разредни старешина:  Ана  Миљевић. 

 

У одељењу има 33 ученика. Планиране активности су спровођене у сарадњи са 

члановима Одељењског већа, директором Школе, педагошко-психолошком службом Школе 

и родитељима. 

У току школске године су спроведене следеће активности: 

-упознавање ученика са наставним планом и програмом, 

-конституисање одељењске заједнице и избор ученика за ученички парламент, 

-упознавање са социјалном структуром ученика, 

-подсећање на права и обавезе ученика, Кодекс понашања у школи, као и на 

правилник о похваљивању и награђивању ученика и примени васпитно-

дисциплинских мера, 

-одржавање родитељских састанака, 

-индивидуална сарадња са родитељима, 

-разматрање успеха ученика, 

-саветодавни рад са родитељима и ученицима који имају потешкоће при учењу, 

-праћење дисциплине и изостајања са наставе, 
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-усмеравање ученика на посету часова додатне и допунске наставе, 

-сарадња са стручним службама у школи, 

-разматрање успеха ученика и изостајања са наставе на крају наставне године, 

-утврђивање реализације фонда часова свих облика наставе.  

На крају школске године 29 ученика има позитиван успех, 5 ученика је одлично  18 

ученика је врло добро, 6 ученика има добар успех. Четири ученика се упућује на полагање 

поправног испита из Физике у августовском испитном року (укупан број недовољних 

оцена је 4). 

У току школске године, ученици су похађали допунску наставу из Физике, 

Математике,Фиксне протетике,Микробиологије са епидемиологијом и Енглеског језика. 

Укупан број изостанака на крају школске године је 2924, оправданих 2745, а 

неоправданих 179. Примерно владање има 26 ученика, пет ученика имају врло добро 

владање, 1 ученика добро и једна ученица има задовољавајуће владање. 

На поправном испиту из Физике сви ученици су положили. Једна ученица је 

добила оцену добар 3 а три ученика испит је положило са оценом довољан 2.Ученици који 

су полагали поправни испит на крају године постигли су добар успех,тако да је укупан број 

добрих ученика 10.   

У наредној школској години интезивираћу рад са педагошком службом и са 

родитељима ученика који имају смањену оцену из владања. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III1 

 
Одељење  III1,  разредни стерешина:  Мира Белопавловић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења: 

Обрадовић Ана,Томовић Марија и Ћирица Исидора 

 Ученици у ученичком парламенту: 

Томић Стефана 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Допунска настава из математике7 часова,биологија 30 часова,енглески језик 15 

часова 

Додатна настава из биологије 27 часова,здравствене неге 79 часова. 

 Изостанци ученика са наставе 
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укупан број изостанака је 2496 и то 2358 оправданих изостанка и 138 неоправданих 

изостанка. Нема ученика са великим осцилација у изостајању  

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Дисциплина у одељењу је задовољавајућа,сви ученици имају примерно владање. 

 Учешће у раду секција; 

Ђоковић Јелена,Савић Сандра и Димитријевић Милица су ангажоване у реалистичком  

приказу  повреда и стања у оквиру секције Црвеног крста. 

 Учешће на такмичењима  

Алексић Марија,Вукомановић Тамара,Димитријевић Милица,Ивановић 

Јована,Јовандарић Даница,Обрадовић Ана,Савић Филип су учествовали на школском 

такмичењу из здравствене неге. 

Обрадовић Ана и Вукомановић Тамара су учествовале на Републичком такмичењу из 

здравствене неге. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице  је 31 и број одржаних часова одељењског 

старешине је 27. 

 Као одељењски старешина сам задовољна како успехом тако и понашањем целог 

одељења.  

Најбољи ученик одељења је Кнежевић Анђела. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III2 
  

Одељење  III2,    разредни стерешина: Невенка Миловановић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења:  

      Ксенија Судар, Настасија Анђелковић. 

(председник, заменик председника, благајник); 

 Ученици у ученичком парламенту;  

Исидора Станић 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења;  

      Додатна: биологија, математика, осни ови кл.фармације,  мед.биохемија. 

      Допунска: биологија и основи кл.фармације. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Укупан бр. 3045, оправданих: 3023, неоправданих: 22. 
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Ниједан ученик није изостајао са настве у већем обиму. 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

У одељењу владају добри међуљудски односи. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Сви ученици имају примерно владање. Нема вспитно-дисциплинских мера. 

 Учешће у раду секција; 

Секција за хумане односе међу људима, проф. Г. Радичевић и С. Вукичевић. 

 Учешће на такмичењима (који ученик, место такмичења, ранг такмичења,број 

учесника, постигнути резултати); 

Стефана Зечевић и Тамара Јанковић – такмичење из одбојке. 

Кристина Стојковић – такмичење из пливања. 

 Предлози и мишљења за побољшање свеобухватног стања у одељењу; 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине 

37 одељењске заједнице и 37 часова одељењског старешине. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању одељења за дати период. 

 Ученици су постигли одличан упех са просечном оценом одељења – 4,64. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III3 

 
Одељење III3;    разредни старешина: Љиљана Петошевић 

 

Председништво одељења чине: 

председник Ђорђевић Марија, заменик председника Соповић Невена, благајник 

Марковић Маријана. 

У ученички парламент су укључене Анђелковић Кристина и Ђуровић Милица које 

редовно похађају састанке и нама преносе закључке и одлуке ученичког 

парламента. 

Допунску наставу је похађао мањи број ученика,првенствено они који су у неком 

периоду имали негативне оцене. 

Укупни број изостанака на крају школске године је 3286 од тога 3170 оправданих и 

116 неоправданих. Букумира Јована, Џајић Мина ,Жерађанин Урош и Чеперковић 

Софија имају опомене одељенског старешине, а Кораћ Тамара има оцену 4 из 

владања . 

На родитељским састанцима и одељенским заједницама сам истицала значај 

редовног похађања наставе. 

У одељењу нема проблема по питању међуљуцких односа. Има позитивних 

примера помоћи у учењу и поправљању лошијих оцена . 

Доста ученика је био укључено у разне активностима у оквиру школе и ван ње. 
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Један број ученика активно учествује у раду Црвеног крста у свим акцијама 

(преставе, прва помоћ, радионице, добровољно давалаштво крви). Посетили смо 

Фестивал здравља у Београду 05.04.2017. У школи је цело одељење присуствовало 

предавању о самопрегледу дојке које су презентовали запослени из Здравственог 

центра. Неколико ученика је било на предавању о насиљу преко интернета које је 

одржано у основној школи 4 Краљевачки батаљон. Две ученице из одељења су 

учествовале у презентацији смера васпитача на С ајму образовања, Богојевић 

Андреа и Бериша Андријана. На школском такмичењу из Здравствене неге су 

учествовала Ђорђевиц Марија, Дамљановић Милена, Миловановић Ивона и 

Обрадовић Јелена која је представљала школу са још две ученице уз другог 

одељења на Републичком такмичењу из Здравствене неге које је одржано у Вршцу 

(19 и 20. 05.2017). 

Адријана Речевић и Анђела Ђукић су присуствовале предавању на тему Радно 

засновано насиље. 

Један број ученика је био активан на спортским такмичењима из одбојке и 

фудбала. 

Закључак је да је доста ученика из одељања било веома активно и да су нам 

реферисали о својим активностима и новим сазнањима.План ми је да се наредне 

школске године укључиле и ученици који су ове године били мање ангажовани. 

Сви ученици су у јуну месецу имали позитиван успех и то веома успешан (17 

одличних ,13 врло добрих и 3 добра ученика). 

Клима у одељењу је позитивана, успех на крају школске године је веома успешан и 

веома је запажено њихово учешће у многобројним активностима . 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III4 

 
Одељење  III4,   разредни стерешина:  Мира Белопавловић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

(председник, заменик председника, благајник); 

Анђела Каравелић, Ана Ивановић, Јована Величанин 

 Ученици у ученичком парламенту; 

Ђина Лешевић, Исидора Думановић 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Биологија и естетска нега;енглески језик,биологија,српски језик и 

књижевност,козметологија 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Оправданих изостанака 2698,неоправданих88,укупно 2786. 

 Међуљудски односи у одељењу: 

Добри и подстицајни за рад и међусобно дружење. 
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 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Анђела Каравелић и Милка Савић имају смањену оцену из владања и Укор 

одељенског већа на добар 3, а Мина Јанковић има Укор одељенског старешине и 

оцену из владања врло добар 4, због броја неоправданих изостанака. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине - број часова је 33. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању одељења за дати период: 

Успех и владање ученика у односу на претходне године је побољшан. 

Залагање и рад ученика су на завидном нивоу као и целокупна атмосфера у 

одељењу. 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења III5 

 
Одељење III5,     разредни стерешина: Сања Петровић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Анђела Виторовић,Краговић Катарина,Анђелковиц Марко 

 Ученици у ученичком парламенту 

Вуковић Лука,Анђелковић Марко 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Допунска настава из српског језика 15.часова; енглески језик 10.часова; хемија 

30.часова;биологија 30.часова; тотална 4.часа 

 Додатна настава из биологије 28.часова 

 Изостанци ученика са наставе 

укупан број изостанака је 2076 и то 1972 оправданих изостанка и 104 неоправданих 

изостанка. Нема ученика са великим осцилација у изостајању  

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Међуљудски односи у одељењу су задовољавајући. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Дисциплина у одељењу је задовољавајућа, сви ученици имају примерно владање. 

 Учешће у раду секција; 

Милић Виктор,Марић Никола,Митровић Луна и Бугарић Немања су учествовали у 

реализацији представе за Дан школе 

 Учешће на такмичењима  

Стевановић Тамара је освојила друго место на Окружном такмичељу у стонотенису 

;Вуковић Лука је освојио друго место на Окружном такмичељу у стонотенису 
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 Број одржаних часова одељењске заједнице је 32 и број одржаних часова 

одељењског старешине је 32. 

 Као одељењски старешина сам задовољна како успехом тако и понашањем целог 

одељења.  

Најбољи ученик одељења је Марић Никола. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV1 

 
Одељење IV1,    разредни стерешина: Оливера Ђуровић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Грујић Јована,Станковић Анђелија,Станковић Филип. 

 Ученици у ученичком парламенту 

Димић Катарина 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Допунска настава из физике 21 час 

 Додатна настава из енглеског 16 часова, хемија 15 часова.  

 Изостанци ученика са наставе 

укупан број изостанака је 1503 и то 1437 оправдана изостанка и 66 неоправданих 

изостанка. Нема ученика са великим осцилација у изостајању осим оних који су 

били озбиљно болесни а то су Рвовић Зорана и Вељковићн Ивана. 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Односи међу ученицима су веома добри и није било знатних проблема у четвртом 

разреду. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Један ученик има смањену оцену из владања и то је Вујичић Јована, укор 

Одељењског старешине . 

 Учешће у раду секција; 

Сви дечаци су активно учествовали у раду свих видова спортске секције.  

 Учешће на такмичењима  

Ученици су активно учествовали у припреми такмичења Прве помоћи. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице је 31 и број одржаних часова 

одељењског старешине је 32. 

 Као одељењски старешина сам изузетно задовољна како успехом тако и 

понашањем целог одељења.  

Најбољи ученик одељења је Планић Милица. 
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Извештај о раду одељенског старешине одељења IV2 

 
Одељење  IV2 ,     разредни стерешина: Радованка Вукосављевић 

 

Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

Допунска : Одржавана из физике и фармацеутске технологије. Није било потребе за 

допунску наставу из других предмета. 

Додатна настава одржавана из математике и енглеског језика. 

 Изостанци ученика са наставе  

Неоправдани изостанци: 54;   Оправдани изостанци: 3344.                                                   

Код неких ученика примећен је велики број оправданих изостанка , али разлог томе 

је здравствено стање ученика то су: Андријашевић Исидора и Радуловић Каћа. 

Међуљудски односи у одељењу су добри, што се видело и на матурској вечери. 

Дисциплина и владање су примерни. (није вођен ниједан дисциплински поступак). 

 Учешће у раду секција: Ученици су имали учешћа у раду музичке и спортских 

секција. 

 Закључак одељенског старешине о свеукупном стању одељења за дати период            

Одељење IV2 има 37 ученика: 3 дечака и 34 девојчице. Укупно је 27 одличних и 10 

врло добрих ученика. само један ученик има просек испод 4. 

Две ученице (Марић Лидија и Марковић Ивана) су носиоци Вукове дипломе. 

Најбољи ученик је Марић Лидија, која је учествовала на републичком такмичењу из 

биологије и у раду музичке секције на свим приредбама у школи. 

Просечна оцена одењења је 4,61. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV3 

 
Одељење  IV3 ,     разредни стерешина:  Новаковић Марина  

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења 

Допунска :У току школске године  у одељењу су држани часови допунске наставе 

из :енглеског језика (33),физике (15) и васпитања и неге деце (10).Часови додатне 

наставе нису евидентирани. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе). 

Неоправдани изостанци: 95 ;  Оправдани изостанци:  3590.                                                  

Код пар ученика примећен је велики број оправданих изостанка , али разлог томе је 

здравствено стање ученика то су:Пешовић Ивана,Пешовић Катарина, Поповић 

Наталија. 
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Међуљудски односи у одељењу одлични. 

 Дисциплина и владање .Због великог броја неоправданих изостанака смањену оцену из 

владања има: Армуш Сандра- довољан (2), 

 Учешће у раду секција : Већи број ученика учествовао је у спортским секцијама и 

известан број је учествовао у припреми приредбе за Дан Школе 

 Успех ученика: одличних -18, врло добрих- 15, добрих -2. 

 Успех  на матурском испиту : одличних -27, вр.добрих-6 и добрих – 2. просечна 

оцена на матурском испиту је 4,76.        

Просечна оцена одењења је 4,21. и у поређењу са претходном школском годином 

одељење је напредовало и у васпитном и у образовном смислу. 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV4 

 
Одељење IV4 ,    разредни стерешина:   Весна Милетић. 

 

 Навести имена ученика који чине председништво одељења 

Миленковић Марко, Ивановић Катарина, Oбрадовић Ана 

 Ученици у ученичком парламенту 

Биорац Марко, Ћировић Кристина 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

Допунска настава из физике 21 час 

 Додатна настава из физикалне терапије, кинезитерапије и специјалне 

рехабилитације по 22 часа  

 Изостанци ученика са наставе 

укупан број изостанака је 1883 и то 1771 оправдана изостанка и 112 неоправданих 

изостанка. Нема ученика са великим осцилација у изостајању осим оних који су 

били озбиљно болесни а то су Радивоје Радојковић и Кристина Ћировић.   

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Односи међу ученицима су веома добри и није било знатних проблема у четвртом 

разреду. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Три ученика имају смањене оцене из владања и то су Јевтовић Нешко, укор 

Одељењског већа, Перуничић Никша, укор одељењског старешине и Тодоровић 

Душан, укор одељењског старешине.  

 Учешће у раду секција; 

Сви дечаци су активно учествовали у раду свих видова спортске секције.  
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 Учешће на такмичењима  

Рукометна мушка екипа је освојила друго место на такмичењу средњих школа. 

 Број одржаних часова одељењске заједнице је 33 и број одржаних часова 

одељењског старешине је 33. 

 Као одељењски старешина сам изузетно задовољна како успехом тако и 

понашањем целог одељења.  

 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељења IV5 
 

Одељење IV5,   разредни старешина: Марија Васковић.  

                          

 Навести имена ученика који чине председништво одељења председник одељења 

Јовановић Далибор, заменик - Којић Ђурђина, благајник - Вулић Ђорђе. 

 Ученици у ученичком парламенту; Вуковић Јелена, Главчић Миња. 

 Похађање додатне и допунске наставе ученика датог одељења; 

реализована допунска настава из енглеског језика, физике. 

 Изостанци ученика са наставе (посебно навести ученике који не похађају наставу 

или имају велике осцилације у редовности похађања наставе); 

Укупан број изостанака 2596,О-2422 Н-174. 

 Међуљудски односи у одељењу (ако има проблема истаћи планове за решавање 

истих); 

Задовољавајући међуљудски односи. 

 Дисциплина и владање (посебно истаћи ако се према ученику води или се водио 

дисциплински поступак); 

Због великог бр неоправданих изостанака Петршиновић И. смањена оцена из 

владања на довољан 2, Петрић С. на довољан 2 и Петровић Т. на довољан 2. 

 Учешће у раду секција; 

Ћупурдија Александра учешће у школској приредби. 

 Учешће на такмичењима: 

Којић Ђурђина учествовала на такмичењу из биологије,енглеског језика и скупу 

зубних техничара. Спасојевић Ружица на такмичењу зубних техничара. На крају 

школске године четири ученика упућено на полагање поправног испита у јунском 

року, ученик Грачанац Н. положила испит из физике са оценом довољан 2 и 

положила четврти разред са вр.успехом, ученик Ивановић Н. положио испит из 

физике и енглеског ј. са довољан 2 и положио четврти разред са добрим успехом, 

ученик Петрашиновић И. полагао испит из физике и положио са оценом довољан 2 

и положио разред са добрим успехом, ученик Петрић С. положио испит из физике 

са довољан 2 и положио четври разред са добрим успехом. Ученици су успешно 

положили матурски испит у августовском року . 
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 Број одржаних часова одељењске заједнице и број одржаних часова одељењског 

старешине 

Одржано је 25. часа одељењске заједнице и исти број часова одељењске заједнице 

 

 
 
 
 
 
 
 


